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בקמפוס האקדמית עמק יזרעאל

סדר היום

התכנסות וברכות  09:00-09:30

פרופ' מיכאל קרן  09:30-10:10
מחשבה מדינית בעידן הדיגיטלי  

מושב א'  10:15-11:45
האינטרנט: היבטים פילוסופיים וחברתיים  

יו"ר: פרופ' חיה בר-יצחק  

ד"ר בינה ניר  
העידן הדיגיטלי ותפיסת הזמן  

ד"ר דודי מקלברג  
האינטרנט ככלי בידי החברה האזרחית   

ד"ר אבשלום גינוסר וד"ר ירון אריאל  
אובדן הפרטיות: כיצד הפך ערך למוצר  

ד"ר דנה ויימן-זקס, ד"ר רות אבידר,  
ד"ר ורד מלכה וד"ר ירון אריאל  

סדר היום הציבורי והדיגיטלי במערכת הבחירות של 2015  

פרופ' יוני מזרחי  
קיצור תולדות המציאות המדומה  

הפסקה  11:45-12:15

מושב ב'  12:15-13:45
האינטרנט כמקדם רווחה אישית של ילדים ומבוגרים  

יו"ר: פרופ' יואב לביא   

שירן גפן וד"ר ציון ברנץ  
רשתות חברתיות: בימה לתפיסת השירות של לקוחות   

מערכת בריאות הנפש בישראל  

ד"ר שרית אלקלעי ואביבית דולב  
"העתיד המחובר כבר כמעט כאן": שירות פסיכולוגי חינוכי   

ציבורי באינטרנט  

ד"ר מיכל אלון-תירוש  
ילדים בעידן הדיגיטלי: טכנולוגיות חדשות סכנות חדשות?  

ד"ר דורית הדר-שובל וד"ר מיכל אלון-תירוש  
יותר מידע יותר ידע?   

פרופ' עפר עציון  
התאמה לפרט (פרסונליזציה) תשנה את כל מה  

שאנחנו מכירים  

סיכום: ד"ר ירון אריאל  13:45-13:55
 

ארוחת צהרים  14:00

www.yvc.ac.il/8899.html :הכנס אינו כרוך בתשלום, אך מחייב רישום מוקדם באתר האקדמית עמק יזרעאל



דברי פתיחה ותודות

פרופ' רחל סגינר ראש רשות המחקר

אני שמחה -- גם נרגשת -- לפתוח את יריד המחקר ה 12 במכללה.  לפני שאעביר את רשות הדיבור והברכות 
לנשיאה פרופ' אריאלה לבנשטיין ולרקטור פרופ' עליזה שנהר, שתי הערות קצרות: אחת לתוכן/לנושא היריד 

והשנייה לארגון היום, ולבסוף תודות לכל מי שסייע בארגון ה"יריד".  

לנושא: השנה ליריד נושא מארגן: העידן הדיגיטלי: השלכות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות.  כפי שכל אחת 
ואחד מאיתנו חווים יום-יום, המהפכה הדיגיטלית כבר מאחורינו ובכל יום )ואולי אפילו בקצב מהיר יותר( 

חיינו מוכתבים על ידי חידושים בעולם הדיגיטלי בו אנחנו חיים.  הרעיון לנושא מרכז ולנושא עצמו -- העידן 
הדיגיטלי -- היה של פרופ' מיכאל קרן, ובשם כולנו אני מודה לו על תרומתו.  עד כמה הנושא הזה בעיתו, 

יעידו ההרצאה של פרופ' קרן ועשר ההרצאות הקצרות של חברי הסגל שתבואנה בהמשך.  

לארגון: ל"יריד" שלושה חלקים.  הרצאת פתיחה, ושני מושבים שבכל אחד הצגות של חמישה מאמרים.  
הרצאת הפתיחה היא של פרופ' מיכאל קרן, ונושאה מחשבה מדינית בעידן הדיגיטלי. המושב הראשון  מונחה 

על ידי פרופ' חיה בר-יצחק ונושאו הוא האינטרנט: היבטים פילוסופיים וחברתיים.  המושב השני מונחה על 
ידי פרופ' יואב לביא, ונושאו הוא האינטרנט כמקדם רווחה אישית של ילדים ומבוגרים.

לתודות.

אפתח בציטוט מתוך "שאלות של פועל שיודע לקרוא"  

אלכסנדר הצעיר כבש את הודו, 

הוא לבדו? 

קיסר היכה את הגאלים, 

האם לא היה לפחות טבח איתו? 

פיליפ מספרד בכה כשצי אניותיו 

אבד.  האם איש זולתו לא בכה? 

פרידריך השני ניצח במלחמת שבע השנים, מי 

ניצח מלבדו?

ברטולד ברכט, גלות המשוררים

אם ענקי ההיסטוריה לא עשו זאת לבדם, מה עלי? 



אנשים רבים לקחו חלק בהכנת היריד והבאתו עד הלום.  החל בהדפסת הפוסטר ועד ההבטחה שהמיזוג 
יפעל והמחשב יעבוד.  כולם ראויים לתודה גדולה, אבל אני לא יכולה להזכיר את כולם.  לגבי אלה שכן אזכיר, 

התלבטתי: סדר אלף-בית או סדר כרונולוגי.  הכרעתי לטובת הכרונולוגי.  וזה מביא אותי

לפרופ' מיכאל קרן שהגה את הרעיון של הנושא המארגן כעיקרון והציע את נושא היריד לשנה זו: העידן 
הדיגיטל.  מיכאל תודה עבור הרעיון וגיבושו.  

פרסמנו קול קורא וקבלנו עשר הצעות. זה חייב לכנס וועדה אקדמית של היריד.  בקשתי מחברותיי 
פרופ' חיה בר-יצחק ראשת החוג לתקשורת ופרופ' רותי כץ ראשת החוג לשירותי אנוש -- כמייצגות את 

מדעי הרוח ואת מדעי החברה ומעוד כמה סיבות -- להצטרף אלי לוועדה.  יחד עברנו על ההצעות ומצאנו 
את כולן טובות וראויות ובאופן שמאפשר לארגן אותן בשני הנושאים: היבטים פילוסופיים וחברתיים, ורווחה 

אישית של ילדים ומבוגרים.  תודה לשתיהן על עזרתן, ולפרופ' יואב לביא ולפרופ' חיה בר-יצחק על הנחיית 
המושבים.

ואז הגיע השלב המעשי של ארגון היריד, ארגון שמורכב משלבים רבים ופרטים רבים.  מהכנת הפוסטר,  
־ההפצה לסגל המכללה, הרישום, התזכורות,הדאגה לכיבוד, לארוחת הצהרים, לתגים, לשולחנות, לסטודנ

טיות שיעזרו ברישום, לאיסוף מוקדם של המצגות, ולעוד המון פרטים קטנים וחשובים.  תודה לנטלי זילברט 
שעזרה בארגון, לאורנה בק שהנחתה את נטלי ואותי בכל מבוכי המכללה, וליורם רז, המנכ"ל שהתגייס לפתור 

את בעיות שהתעוררו ברגע האחרון. 

ותודה לכולכם משתתפי היריד, בלי קהל אין הצגה...              



ברכות

 פרופ' אריאלה לבנשטיין, נשיאה

לכל המשתתפים ביריד בוקר טוב, 

פרנסיס בייקון אמר: "אם אדם מתחיל עם ודאויות, הוא מסיים עם ספקות; אך אם תנוח דעתו להתחיל עם 
ספקות, הוא יסיים עם ודאויות".

היריד  שלו.  ולחשיבות  לייחודיות  מודעת  ואני  המחקר  יריד  קיום  של  במסורת  ממשיכים  שאנו  הוא  נפלא 
מאפשר לנו לשתף את חברי הסגל במכללה והסטודנטים בידע המדעי המצטבר מהמחקרים בתחומי הדעת 
היא בהצפת  עריכת המחקר אלא החשיבות  רק לשם  אנו מעורבים במחקר  אין  עוסקים.  אנו  השונים בהם 

והפצת הידע. רובנו עוסקים במחקר יישומי שלו השלכות בתחומי חיים שונים.

הפעילות המחקרית שתוצג היום ביריד בנויה על ידע מבוסס מחקר )Evidence Based-Practices שילוב 
מושכל בין מחקר ופרקטיקה. היא משרתת לא רק את צרכי החוקרים אלא גם את הקהילות סביבנו ותורמת 

־רבות לשיפור איכותם של השירותים בשדה.  לצד היותנו קשובים לצרכים המגיעים מהשטח, ממצאי המח
קרים בעיקר בתחום הדיגיטלי מבטיחים שינוי מהותי בהקשר ליישום והערכת תהליכים חברתיים. הפעילות 

המחקרית במכללה מעצימה וממנפת אותנו כמכללה ואני גאה בעשייה של כל אחת ואחד מכם. 

פריחת המדע וקבלתו כשיטה התקפה היחידה לביאור הטבע, כמו גם כשיטה להתפתחות טכנולוגית היא 
התפתחות שחלה באירופה של תקופת הרנסאנס, עם גיבוש מושגי הניסוי המדעי והמחקר המדעי. אנו 

יודעים כי מחקרים ותגליות משנים באופן תדיר את הידע האנושי אודות העולם  ולכן חשיבות כה רבה למחקר 
המדעי.

כאיש אקדמיה שעוסקת במחקר כבר שנים רבות אני מודעת לחשיבה המושקעת בבחירת נושא המחקר, 
גיוס המשאבים, וההשקעה הרבה בביצועו.  לכן המעמד של יריד מחקר הוא מרגש עבורי. 

אנו פועלים כיום בעידן של אי וודאות והקצב בו מתחדשות הטכנולוגיות בימינו הוא מדהים ואנו חייבים 
לזהות איזו טכנולוגיה תחזיק מעמד ותהיה עדיין רלוונטית כשנסיים לחקור אותה.

־ תכנית היריד מתמקדת על אחד התחומים המשמעותיים כיום והוא העידן הדיגיטלי המשנה את חיינו ותפי
סות עולמנו. ההרצאות משקפות את הרב-תחומיות של פריחת הדיגיטל. זאת כאשר תכנית ההרצאות ביריד 

משקפת את התפיסה הרב-תחומית והרב-מקצועית של אנשי הסגל שלנו. 

כנשיאה אני יכולה רק לברך ולהתברך בסגל המרצים הנפלא ומקווה כי אתם יודעים שהיום המחקר הוא 
כמעט בראש סדר החשיבות שלנו ואנו רוצים לעודד ולקדם את תחום המחקר.

ברצוני במיוחד להודות לפרופ' רחל סגינר, ראשת רשות המחקר ויו"ר ועדת יריד המחקר ולכל מי שטרח על 
השקעתם וחשיבתם המקורית בהכנת וקידום יריד המחקר.

מאחלת לכולנו יום פורה ומלמד ומודה לכל המרצים המציגים את עבודתם.



ברכות

פרופ' עליזה שנהר, רקטור 

כף היד

עשרים ושבע עצמות,

שלושים וחמישה שרירים,

קרוב לאלפיים תאי עצבים,

יש בכל כרית של אצבעותינו החמש.

הרי זה די והותר,

כדי לכתוב את "מיין קמפף"

או את "פו הדב".

ויסלבה שמבורסקה, תרגום דוד וינפלד, מתוך "רגע" , מבחר שירי שימבורסקה, תל אביב: כרמל.

ובקשתי, 

כי המחקרים של חברי הסגל יכתבו ביד הכותבת את "פו הדב" ולא ביד הכותבת את "מיין קמפף".   



הרצאת פתיחה

"הגלגול" לקפקא כמבשר העידן הוירטואלי

מיכאל קרן

הקדמה

מבקר הספרות ג'ורג' שטיינר דימה את קפקא לנביאים הקדמונים החוזים את העתיד.1 יש בדברים הללו כמובן 
משום הגזמה שהרי שום בן-תמותה אינו מסוגל לחזות את העתיד, אך כמי שהעמיק חקר במצב האנושי בישר 
לאנושות  צפויות  שעוד  כאלה  גם  וכנראה  מותו,  אחרי  שאירעו  האבסורדיות  ההתפתחויות  מן  כמה  קפקא 
בעתיד. במאמר זה, אנתח את סיפורו של קפקא "הגלגול"2 כמבשרו של העידן הוירטואלי המתהווה באמצעות 

התקשורת הדיגיטלית כיום. 

"הגלגול," סיפורו של גריגור סמסא המקיץ בוקר אחד מתוך חלומות טרופים ומוצא שנהפך במיטתו לשרץ 
ועורר פרשנויות  חיה  לגלגולו של האדם בדמות  הנוגעים  ענקי, ממשיך מסורת עתיקת-יומין של מיתוסים 
רבות בדבר מצבו של האדם המתגלגל אל עולמות שמימיים או ארציים אחרים. 3 העניין הרב בסיפור ניזון בין 
השאר מן העובדה שהקורא ממשיך לעקוב אחר ההתרחשויות בבית סמסא מנקודת ראותו של בן המשפחה 
שאינו מאבד את הכרתו האנושית אף שהוא מופיע בדמות שרץ לכל דבר, וכך אנו מתמודדים עם שאלות יסוד 
כגון מיהו האדם מבחינת הקשרים המורכבים בין גופו והכרתו וכיצד הקשרים הללו משפיעים על יחסיו עם 
וההכרה המתממשת  בין הגוף  כיום בהקשר של סוגיית ההפרדה החלקית  4 שאלות אלה נשאלות  סביבתו. 
במרחבים וירטואליים, תוצר התקשורת הדיגיטלית החדשה. ניתוח "הגלגול" מהיבט זה מאפשר לא רק להוסיף 

נדבך לפרשנות הסיפור אלא גם להפיק ממנו תובנות בעלות ערך להבנת תופעה חדשה בעולמנו.    

לצורך משימה זו, ראוי לתת את הדעת על שתי גישות לניתוח כתביו של קפקא: הגישה הסימבולית והגישה 
האלגורית. כדרך שהסביר זאת סטנלי קורנגולד בספרו על הפרשנויות השונות שנכתבו על "הגלגול," רבים 

פרשו את הכתבים הללו כסמלים המבקשים מן הקורא להשלים את המסר. 

________________

*בתוך: זיוה שמיר, יוחאי עתריה, חיים נגיד )עורכים( )2013(.  קפקא: פרספקטיבות חדשות.  תל אביב: ספרא. 
ההרצאה ב"יריד" התבססה בחלקה על המאמר המובא כאן במלואו.

המוסרי הטמון בהם. כך, גריגור סמסא ההופך לשרץ נתפס כסמל של אי השלמות שחש עובד בעבודתו 
והקוראים נקראים לחשוב, למשל, על מצבו של הפרולטריון המדוכא ועל האסטרטגיות הנדרשות כדי 

לשחררו משעבודו. גישה סימבולית זו נקשרת במסורת המחנכת של הרומאן הגרמני, ה"בילדונגסרומאן," או 
במסורת המתייחסת אל הטקסט הספרותי כמבטא מסר סמוי כדרך שהפסיכואנליטיקן מתייחס אל חלומו 

של המטופל כמחכה לפשרו. משמעותו של הסיפור נגזרת מן הניסיון הממשי, האמפירי, של הפרשנים או 
הקוראים הקושרים בו את הבנתם ביחס למסופר כמו גם את המסקנות הנורמטיביות הנובעות ממנו. 

הגישה האלגורית לעומת זאת מתייחסת אל הסיפור כלשונו; הגלגול מן האדם אל השרץ אינו נתפס כסמל 
אלא כמצב שהוא אמנם זר ומוזר אך ראוי להתייחסות כמות שהוא. ההתייחסות אל רגשותיו ומחשבותיו של 

אדם שהפך לשרץ קשה יותר מתפיסתו כסמל של אי שלמות כלשהי שראוי להשלימה באמצעות הלמדנות 
והמוסר אך היא מאפשרת לנו ניתוח של תרחישים דמיוניים ובלתי מתקבלים על הדעת התורמים לחשיבתנו 



על העולם הסובב אותנו. התייחסות ספרותית אל תרחישים שאינם קיימים במציאות היא מהותה של 
אלגוריה המאפשרת לנו יציאה מבוקרת מתחומי המציאות כדי לשוב אליה רעננים משהיינו.5 

ניתן לשלב את שתי הגישות הללו כאשר המציאות הבלתי אפשרית לכאורה הנבחנת     
בקפידה בניתוח האלגוריה הקפקאית מתחילה להתממש בדרך זו או אחרת מאה שנים מאוחר יותר וסיפורי 

קפקא עשויים לתרום להבנתה באמצעות ניתוח סימבולי שלהם. אציע עתה שילוב שכזה בניתוח "הגלגול" 
בהקשר של הטרנספורמציה שאנו חווים לקראת מה שקתרין היילס כינתה "המצב הבתר-אנושי." 

המצב הבתר-אנושי

בספרה כיצד נעשינו בתר-אנושיים? 6 ובעבודות נוספות מדגישה קתרין היילס את מהפכת המידע שעובר 
העולם בעשרות השנים האחרונות. המהפכה  המדעית והרעיונית שחוללו נורברט ווינר, קלוד שנון ואחרים 

בדגש ששמו על הבנת מערכות פיסיקליות, ביולוגיות וחברתיות במונחי תקשורת מהווה, בלשונה, בסיס 
ל"משטר חדש".7 כאשר מערכת אינה כפופה לחוק השני של התרמודינאמיקה על פיו מערכת סגורה תמיד 
מאבדת אנרגיה, למשל כאשר אנו מעתיקים במחשבנו תקליטור בלא שאנו בהכרח מאבדים מידע בתהליך 

זה, נפתח הפתח לחשיבה אחרת בדבר מעמדו של הגוף ביחס לנפש, המחזירה למעשה את האבחנה שטבע 
דקארט בין השניים. הנפש מאבדת את הגוף; הזהות והמודעות האנושית נתפסות כדפוסי מידע, ומידע 

שאינו תלוי בגוף יכול לזרום בין מרכיבים אורגניים מבוססי פחמן ומרכיבים אלקטרוניים מבוססי סיליקון 
היוצרים יחדיו יצור מסוג חדש, האורגניזם הקיברנטי או ה"סייבורג", המבטל את האבחנה בין האדם והמחשב. 

הסייבורג משנה את האדם כפי שהכרנוהו בצורת היחיד השולט על גופו, רוחו וסביבתו ומעורר פחד קמאי 
בשל האפשרות לתכנתו כך שהבסיס להפעלתו יהיה טמון בו עצמו וכך תהפוך האינטליגנציה המלאכותית 

לגולם הקם על יוצרו.

התקשורת הדיגיטלית יצרה מרחבים קיברנטיים ההופכים את חלק האוכלוסייה המשתמש בה לצורך משלוח 
מסרים אלקטרוניים, גלישה באינטרנט, משחקי מחשב, וכדומה לבתר-אנושיים על פי תפיסה זו. כאשר אנו 

ישובים ליד המחשב או מתבוננים במסך הטלפון החכם ועוסקים בפעילות דיגיטלית כלשהי, אנו מייצגים 
את עקרון האורגניזם הקיברנטי שכן רוחנו משוטטת במציאות וירטואלית  – מדומה – המנותקת מגופנו. 

אחד הביטויים העיקריים של מציאות וירטואלית היא תמונת מחשב תלת-ממדית הפתוחה לאינטראקציה 
כגון שולחן הפינג פונג הדיגיטלי המאפשר לנו לשחק מול יריב ממוחשב שאינו קיים באותה מציאות שבה 

גופנו נמצא באותו הזמן. התמונה יכולה לכלול עולמות שלמים המייצגים את המציאות המוכרת לנו או 
כאלה המשנים את המציאות בדרכים יצירתיות הפורצות את גבולותיה. היא גם יכולה לכלול דמויות תלת-

ממדיות המייצגות אותנו, בצורת שרץ ענקי למשל, והמאפשרות לאדם לחיות את חייו במציאות כפולה, 
כאדם המביט במסך המחשב וכשרץ ענקי לכל דבר. דמויות אלה קרויות "אווטארים" בעקבות גלגולו של 

האל ווישנו מן המיתולוגיה ההודית בדמות בעל חיים. ואמנם, ניתן לראות בהפעלה של אווטרים באמצעות 
חיישנים המותקנים בכובע, בכפפה או בגוף האדם מעין גלגול מן המציאות שאליה האדם נולד ואותה הכיר 

אל מציאות חדשה, גלגול המעלה שאלות חדשות ברמת האדם, המשפחה, והעולם מסביב. 

שאלות העידן הוירטואלי

מלומדים המתבוננים במציאות הוירטואלית החלו להעלות כמה מן השאלות הללו. אנדרו אוונס כותב כי עד 
עתה שימש גופנו כאינדיקציה שאנו חיים, וכך גם האינטראקציה שלנו עם אחרים. כאשר הגוף מאבד את 
בכורתו והאינטראקציה מתקיימת במידה רבה בעולמות וירטואליים, הוא שואל, היש בכך כדי לשנות את 

המהות והערך שאנו מייחסים לחיינו? והאם אנו מצויים בעידן שבו החזון הרציונליסטי בדבר שליטתה של 
התודעה על הגוף, המשותף למחוללי ההשכלה, לחולי אנורקסיה ולמנתחים פלסטיים, הולך ומתגשם לנגד 
עינינו? אוונס מדגיש את תופעת ההתמכרות לאינטרנט הקשורה בהתנהגות מופנמת, דיכאונית ומנותקת 



ומעלה את שאלת התוצאות החברתיות הנובעות מכך. האם דבקות מוגברת בעולמות וירטואליים תביא 
להתפוררותם של קשרים חברתיים או שמא דווקא החוויה הוירטואלית משיבה לנו את קשרי הקהילה שאבדו 

בעולם המודרני, למשל באמצעות קשר אנושי חם וקרוב בחדרי צ'אט שבהם עשויים להטות אוזן גם לאלה 
מאיתנו שלא מקשיבים להם במציאות? והאם הכניסה לעולמות וירטואליים מספקת פרספקטיבה בריאה 
ומחוללת-שינוי ביחס לעולם סביבנו או שמא מביאה לשטיפת מוחם של ההמונים תוך שהם מאבדים את 

זהותם כיחידים?8 

ג'יי מקגרגור וייז מעלה את שאלת האופי של הקהילה הפוליטית הנוצרת במרחב הקיברנטי. לדבריו, 
הטכנולוגיות הדיגיטליות היוצרות עולמות וירטואליים באות לעזרתנו בעולם פוסט-מודרני שבו מסגרות 

פוליטיות מסורתיות איבדו את כוחן, כדרך שמהפכת הדפוס סייעה ליציבות פוליטית בראשית העידן 
המודרני. מה יהיה אם כך אופי הקהילה הפוליטית המתהווה כיום? וייז מבדיל בין קהילות המבוססות על 

יחידים אוטונומיים וכאלה המבוססות על תשתית רגשית או ערכית כלשהי ומדגישות את האחריות לקהילה 
כולה, ושואל האם צפויות לנו קהילות של אנשים אבודים ומנוכרים הזרים זה לזה או שמא מבטיח העידן 

הוירטואלי דווקא התפתחות של קהילות בעלות חוש-צדק הנפתחות אל הזר, האחר, האומלל והנוטה למות?9  

אחרים שואלים מה נשאר ומה אובד כאשר הגוף מצוי במרחב פיזי כלשהו בעוד ההכרה מבלה במרחבים 
מדומים. למשל, קתרין היילס שואלת האם הגענו בשל כך לעידן שבו מעמדנו החברתי ומצבנו הכלכלי 

מאבדים את משמעותם אל מול כושרנו להמציא את עצמנו בעולמות וירטואליים?10 מרגרט אטווד שואלת 
האם הפרידה של הגוף מן הנפש משמעה השתחררותו של הגוף מן הכבלים המוסריים שהנפש כבלה אותו 

בהם או, בלשונה, "הסיחו אותו מענייניו כל אימת שנעץ את שיניו במשהו עסיסי או הניח אצבעותיו על 
משהו טוב"?11 וקרייג מוריי וג'ודית סיקסמית שואלים עד כמה הכבלים הללו נותרים בכל זאת גם בעולמות 

הוירטואליים. לדבריהם, הטרנספורמציה מן המציאות המוכרת אל מציאות וירטואלית אינה נעשית 
באמצעות החושים בלבד אלא כוללת גם מרכיבים חברתיים, מגדריים ואחרים שיש לתת עליהם את הדעת. 

כמו כן, הם כותבים, הטרנספורמציה כוללת שינויים בגוף עצמו המשנים את גבולותיו )למשל באמצעות 
תוספת של חיישנים(; כאשר אנו ישובים מול מחשב איננו פושטים מעצמנו לחלוטין את גופנו או נותנים 

לרוחנו דרור לשוטט במרחב הקיברנטי באופן בלעדי אלא עוברים תהליך מורכב של השתנות.12

מי אנו אפוא ומה קורה לנו כאשר אנו מצויים בתהליך מורכב זה? כדי להבין זאת עלינו להתייחס לשינויים 
גופניים והכרתיים התחומים גם בעידן המחשב והטלפון החכם בזמן ובמקום ומשפיעים על האינטראקציה 
שלנו עם סביבתנו. כדי להשיב על כך תשובה ראשונית וחלקית הבה נתבונן בתהליך שעובר גריגור סמסא 

המגלה בוקר אחד שנהפך במיטתו לשרץ ענקי. "הגלגול" נכתב שנים רבות לפני המהפכה הדיגיטלית ולמותר 
לציין כי אינו מכסה אפילו חלק קטן מן השאלות הרבות העולות ביחס למהפכה זו ומשמעויותיה החברתיות 
והפוליטיות. ואולם תיאורו חסר הפשרות של קפקא את האדם החווה מטמורפוזה גופנית ונפשית דרמטית, 

ובעיקר את יחסיו עם משפחתו, מעורר מחשבות בדבר כמה מן ההיבטים הנוגעים לעידן הנוכחי שבו אנו 
שוקעים יותר ויותר בעולמות וירטואליים, ומעלה הרהורים ביחס לתוצאותיו של הגלגול אל הבתר-אנושי. 

להלן ארבע תובנות אשר דומני כי ניתן להפיק מן הסיפור בהקשר זה: 

1. הגלגול אינו מבטל את העולם כמות שהוא

כאשר גריגור סמסא שוכב על גבו הקשיח דמוי השריון, מביט ברגליו המרובות המרפרפות אין אונים ושואל 
מה קרה לו הוא מגלה בראש ובראשונה שהוא שרוי בתחומי המציאות המוכרת לו מכבר. חדרו, אנו למדים, 

עמד בשלווה בין ארבעת קירותיו המוכרים. כלומר, הגלגול מתרחש בד' אמותיו של הבית הישן על כל 
מרכיביו ואינו חלק ממסע מכושף או הזיה שמימית כדרך שמטמורפוזה מוצגת לא אחת במיתולוגיה, בדת 
ובאמנות. גם במצב החדש שאליו גיבור הסיפור התגלגל מושפע מצב רוחו מן הגורמים המשפיעים עלינו 

מאז ומעולם כגון מזג האוויר המשרה עליו עוגמה בשל טיפות גשם הטופחות על אדן החלון. יתרה מזאת, 
מיודענו קשור עדיין לחלוטין בעבותות של עולם העבודה, עולמו של סוכן-נוסע שגריגור אינו יכול להיפטר 



ממנו גם במעמדו החדש כשרץ. הדרישות מן העובד: להיות קשוב בבוקר לצלצולו של השעון המעורר, לזנק 
מן המיטה, לארוז את אוסף הדגמים שסוכן-נוסע נושא עמו ולהשיג את הרכבת היוצאת בכל בוקר בשעה 
קבועה אינן נעלמות כשאדם הופך לשרץ או, לצורך העניין, מבלה את לילותיו בגלישה באינטרנט. הוא יכול 

לפתח בעת היקיצה האיטית מן השינה חזיונות מן הסוג שקפקא הרבה לייחס לגיבורי סיפוריו: לדמיין כי הוא 
ניגש אל המנהל ואומר לו מה הוא חושב עליו או לקוות כי כאשר יצטבר בידיו מספיק כסף כדי לפרוע את 

החוב של הוריו יוכל לעזוב את עבודתו המשמימה אך השעון המעורר מצלצל בכל זאת והדרישה לצאת אל 
החוץ ולהתפרנס מובעת בכל תוקף. 

האלגוריה הקפקאית יכולה לשמש כאן כסימן אזהרה לאלה המחפשים דרך לברוח מעצמם אל עולמות 
הזויים המבטלים לכאורה את מגבלות המציאות: הגוף הבלתי אהוב, קשיי הלימודים, העבודה המשמימה, 

המשפחה שאינה מבינה, הנערה הבלתי מושגת או הנער הבלתי מושג, וכדומה באמצעות גלגול אל עולמות 
דיגיטליים תלת ממדיים כגון סקנד-לייף )secondlife.com( שבהם ניתנת למשתתפים האפשרות ללבוש 

באמצעות האווטר שהם בוחרים כל דמות העולה על דעתם ולנהל עם אווטרים אחרים מערכות חיים כלכליות 
ועסקיות, חברתיות ותרבותיות, אישיות ומשפחתיות מתמשכות ומסועפות שאינן נופלות במורכבותן מן 

העולם הישן שממנו הגיעו. חוקרים שבדקו את התופעה ההולכת וגוברת של התמכרות לאתר זה ולאינטרנט 
בכלל גילו מאפיינים שאינם זרים לגריגור סמסא: אובדן חוש הזמן, עמעום מראות, עייפות, קשיי תקשורת 

עם הסביבה, פיתוח מודעות עצמית גבוהה, התעסקות אובססיבית במצב החדש תוך האשמה עצמית, ואף 
התאבדות.13   

על פי המחקרים, אחוז גבוה עד כדי שליש ממשתמשי סקנד-לייף מצויים במצב של התמכרות ברמת סיכון 
גבוהה כפי שהיא נמדדת במבחנים פסיכיאטריים סטנדרטיים.14 המתמכרים לאינטרנט הם בעיקר גברים 

צעירים בלתי נשואים ורבים מהם הם הבכורים במשפחה. הם נוטים לקנות מכשירים טכנולוגיים מייד כשהם 
נעשים זמינים ומועסקים רבות בעזרים השונים המלווים אותם. הם משתמשים כבדים המבלים שעות רבות 
בחדרים סגורים ואינם משתחררים מן הדבקות במחשב גם כשהוא אינו זמין לשימוש. דבקות זו גורמת להם 

תחושות מעורבות. בצד הריגוש שמספקת הטכנולוגיה החדשה והבריחה הכרוכה בה מקשיי היומיום הם 
מדווחים על עצב ותסכול המלווים אותם, לא מעט בשל המודעות שהעולם שברחו ממנו לא נמוג משום 

כך. במשאלים שנערכו בקרב מתמכרים הם הגדירו את אובדן התקשורת עם העולם הסובב אותם, בעיקר 
עם בני משפחה וחברים, כרצינית מאוד. העדר התקשורת עם מקום העבודה הוא כנראה פחות מציק. גם 

גריגור סמסא בגלגולו אינו נזכר בחיבה יתרה בדמויותיהם של הפקיד הראשי, הפקידים הזוטרים והצוערים, 
השרת המטומטם, שניים שלושה ידידים מבתי עסק אחרים או אפילו חדרנית מבית מלון באחת מערי השדה 

וקופאית בחנות כובעים, אך הצורך להתפרנס, או אף לדאוג לפרנסת משפחות שלמות כב"הגלגול", אינו נעלם 
משום כך וגורם למתמכרים תחושות אשם קשות, בעיקר כאשר ההתמכרות מובילה לפיטוריהם ממקום 

העבודה.

אף שמתמכרים לאינטרנט נוטים על פי המחקרים ליתר אינטראקציה במרחב הקיברנטי בצורת צ'אטים 
וכדומה, הם גם נאלצים לוותר לא אחת על יחסים רומנטיים עם בני המין השני ועל יחסי הורים – ילדים 

בעולם הממשי. רבים מהם סובלים מקשיי שינה, השמנת יתר ומרעין-בישין אחרים הכרוכים בישיבה של 
שעות ארוכות ליד המחשב.15 אין זה מפליא אפוא שמחקר שנערך בקוריאה הדרומית בה השימוש במשחקי 

מחשב נפוץ במיוחד הראה מתאם בין התמכרות לשהייה בעולמות וירטואליים תלת-ממדיים באינטרנט 
לבין התאבדות. המחקר נערך בקרב תלמידי תיכון והראה כי 1.6% מתוכם היו מכורים ברמה קשה ו38% היו 
בעלי נטייה להתמכרות, בלא הבדל משמעותי בין נערים ונערות בעניין זה. הקבוצה של המכורים או הנוטים 

להתמכרות נתגלתה כבעלת נטייה גבוהה באופן משמעותי לדיכאון והתאבדות.16 

זה אינו ממצא מובן מאליו שכן ניתן היה להניח שנערים ונערות המבלים שעות ארוכות במשחק שבו רבים 
מהמאוויים שהם אינם מצליחים להגשים במציאות מתממשים בעקבות גלגולם למציאות אחרת יחושו סיפוק 

מה, ממש כמו גריגור הזוכה לרגעים של הנאה גופנית כאשר ניתן לו פשוט לזחול כשרץ "וכבר נטה להאמין 
שהנה ירווח לו מכל סבל" )56(. ובכל זאת, כמו גריגור הנתקל ברגע שכזה באמו המבוהלת הקוראת "הצילו", 



מסתבר שגם בני אדם המתרגלים בקלות לטכנולוגיות התלת-ממדיות ומזדהים עד כדי התמכרות עם 
אווטרים אינם משתחררים מן העולם כמות שהוא על דרישותיו ודאגותיו. הפער בין העולם שאליו התגלגלו, 

או גלגלו את עצמם, ובין העולם שממנו באו ואשר לא נעלם בשל הגלגול קשה להכלה ואחוז המאבדים עצמם 
לדעת בקרבם גבוה מן המקובל באוכלוסיה הכללית.  

    

2. הגלגול יוצר שפה חדשה 

כאשר גריגור סמסא מוצא עצמו במצבו החדש כשרץ ענקי הוא אינו מאבד את מודעותו. הוא יודע שאסור לו 
בשום פנים לאבד את החושים וכי שיקול דעת מתון עדיף בהרבה על החלטות של ייאוש. אך שפתו משתנה. 

למרות שהוא שומר על קולו הקודם, מתערב עתה בקולו "מעין ציוץ כאוב, שפרץ ללא מעצור כמו מלמטה 
והותיר למלים את בהירותן רק בתחילה, אך עיוות את הד צלילן עד כדי כך, שלא ידעת אם היטבת לשמוע" 

)43(. כמו בכל מצב שבו נדרש להתאים את השפה למדיום חדש, כגון השפה שיצר השימוש במסרון או 
בטוויטר, גריגור מתאמץ ליטול מקולו כל שמץ זרות על-ידי הגיה קפדנית ושילוב הפוגות בין מילה למילה. 

כאשר מגיע אל ביתו הפקיד הראשי מבית העסק שבו הוא משרת כדי לשאול מדוע לא יצא לעבודתו הוא 
עונה לו ב"כן" ו"לא" אף שעדיין הוא סבור כי השינוי בקולו אינו אלא אות המבשר הצטננות הגונה שניתן 

לצפות לה אצל סוכן-נוסע. כאשר הוא חורג מן הקיצור המתבקש במצבו החדש ופולט מחדרו בחטיפה דברי 
חנופה אל הפקיד הראשי, מגלה האחרון שקולו הוא קול של חיה ואף שלאוזניו של גריגור דבריו שלו נשמעים 

ברורים אף יותר מקודם, הם אינם מובנים עוד לאחרים. התקשורת בינו ובין בני הבית הופכת חד-צדדית; 
הוא מבין אותם ואף שואף לשמוע את כל הנאמר בבית; כל אימת שהיה שומע קולות, אנו למדים, רץ מיד 

אל הדלת המתאימה ונצמד אליה בכל גופו. אך בני הבית אינם מבינים את דיבורו וגם לא עולה על דעת איש 
מהם, כולל אחותו המסורה גריטה, שהוא מסוגל להבין דברי אחרים. 

גריגור בדמותו החדשה גורם לפקיד הראשי לסגת בבעתה מן הבית ואז אביו תופס את המקל שהשאיר הנ"ל 
על הכסא, חוטף בשמאלו עיתון גדול מן השולחן ומתחיל לגרש את השרץ ברקיעות רגלים ובנפנוף המקל 

והעיתון בחזרה אל חדרו. כאן מתגלה הקושי שנוצר בעקבות אובדן השפה המשותפת בכל מוראו: "לא 
הועילו לגריגור כל תחנוניו; תחנוניו אף לא הובנו; ככל שהטה את ראשו בענווה, כן הגביר האב את הרקיעות" 

)57(. וכאשר אמו ואחותו מסלקות מחדרו את הרהיטים כדי לאפשר לו לזחול לכל עבר בלא הפרעה ואילו הוא 
דבק ברהיטיו הישנים, הוא מגלה עד כמה הוא סובל מהיעדרו של "כל שיח אנושי ישיר" )71( כדרך לבטא את 
משאלותיו. אין זו רק השפה המדוברת שאבדה לגריגור בגלגולו אלא דרכי ההתבוננות בעולם, השונות עבור 

אדם וחיה: "לאמיתו של דבר הייתה ראייתו מיטשטשת והולכת מדי יום ויומו אף לגבי עצמים קרובים למדי" 
)67(. רק בתחום אחד מתקיימת לרגע מראית עין של שפה משותפת: המוסיקה. ערב אחד מנגנת האחות 

בכינור וגריגור היודע שאל לו לצאת מחדרו נמשך אל הנגינה ומעז להתקדם מעט עד שראשו נזדקר אל חדר-
המגורים. נראה כי המוסיקה האוניברסאלית והנצחית תוכל לשמש בסיס לתקשורת בין המשפחה לבין הבן 

שהתגלגל אל מצבו החדש: "האם הוא חיה, והרי המוסיקה מרגשת אותו כל כך? דומה היה עליו, כי הוא רואה 
את הדרך אל המזון הנכסף, הטמיר" )87(. אך הציפייה הזו אינה מתגשמת שכן הרגש המתגלה אצל הבן ביחס 

לנגינה אינו משותף לכל דיירי הבית ודמותו החייתית שוב הופכת דומיננטית בתקשורת ביניהם.

שפת הקיצורים שגריגור משתמש בה כדי להתאים עצמו לגופו החדש אינה מספיקה כדי ליצור תקשורת 
דו-צדדית עם בני משפחתו והוא גם אינו יכול לסמוך על קירבה אינטואיטיבית משוללת שפה כמו זו הנוצרת 

בעת הזדהות עם מוסיקה בעלת כוח משיכה אוניברסאלי. תקשורת שתאפשר לאדם שהפך לשרץ או לנער 
מתבגר המשוטט בעולמות דיגיטליים עלומים להימנע מלקבל מכות מקל על גבו מאביו ולהופיע בפני אמו 
בכל מוזרותו בלא שתקרא "הצילו" תלויה בהתפתחותה של שפה שבה הדוברים יכולים לתת ביטוי לעצמם 

בכוליותם. אך גריגור אינו יכול לבטא את עצמו במלואו כאשר הקול האופייני לגוף החדש שהתגלגל אליו צריך 
להיות מוסתר או להיפך, כאשר המסרים מוגדרים לחלוטין על ידי מגבלות הגוף, או המדיום, ללא התערבות 

התודעה. 



התקשורת הדיגיטלית על מרכיביה השונים כמו חדר הצ'אט, הדואר האלקטרוני, ודף הפייסבוק יוצרת שפות 
חדשה התואמות את צרכיהם של משתמשי המדיה האלה: מחפשי זוגיות בצ'אט המחליפים ביניהם קריצות 

מקוונות, אנשי עסקים המעבירים בדואר האלקטרוני מסרים מהירים ומקוצרים כדרך להביע אסרטיביות, 
או ילדים בפייסבוק המלהגים בג'יבריש אינטרנטי. ולמרות האופטימיות שמביעים לינגוויסטים אחדים בדבר 

כוחן של שפות אלה לשמש תקשורת הולמת לצרכי האנושות בעתיד,17 הרי נער מתבגר המדבר עם הוריו 
באחת מהלשונות הללו כיום אינו מובן, ואף עשוי להיענות בקריאת "הצילו", לא רק משום שהם בני דור 

אחר אלא משום שלשונות אלה טרם התפתחו לכלל שפה המאפשרת שיתוף והבנה ויש אף הטוענים כי יש 
בהן משום אובדן היכולת לתקשר באופן מעמיק בשל הדגש שמושם בהן על תקשורת חזותית וקיצורי דרך 

מילוליים.18

3. ההסתגלות לגלגול היא דיפרנציאלית 

כל שינוי צורני דורש הסתגלות בין אם מדובר בהכנסת מחשב הביתה או בגלגולו של גריגור סמסא. כאשר 
הגלגול קורה במיטתו הוא מתקשה לקום ממנה בשל רוחבו היוצא מגדר הרגיל. כדי להזדקף הוא זקוק 

לזרועות ולכפות רגליים אך במקום אלה יש לו עתה רק הרבה רגליים זעירות המתנועעות ללא הרף בכיוונים 
שונים ומשונים. הוצאת פלג גופו התחתון מן המיטה קשה במיוחד. אך הוא גם מגלה יתרונות אחדים בתנאים 
החדשים ובלבד שידע לנצלם. גבו הקשיח דמוי השריון, למשל, מאפשר לו להפיל עצמו מן המיטה בלא שלגבו 
יאונה כל רע. כל עוד תנועותיו מותאמות לצורתו החדשה הן הופכות מועילות כמו ברגע שבו הוא זוחל בחדרו 

אל מתחת לספה ומרגיש שם בנוח כדרכם של זוחלים. כאשר הוא מבקש לאחוז במעקה כדרך בני האדם 
הוא צונח ארצה אך בעקבות הצניחה הוא חש הנאה שכן רגליו הזעירות חשות בקרקע מוצקה תחתיהן. הנה 

תיאורו של רגע הסתגלות שכזה: "במיוחד אהב להיתלות למעלה בתקרה; זה היה שונה לגמרי משכיבה על 
הרצפה. תנודה קלילה חולפת בגופו; יש שבתחושה כמעט מאושרת של פיזור-דעת, השורה עליו שם למעלה, 
הוא מרפה מאחיזתו, להפתעתו הוא, וגופו מוטח אל הרצפה. אלא שכעת שלט כמובן בגופו הרבה יותר, ולכן 

לא ניזוק אף בנפילה מגובה כזה" )69(.

ההסתגלות תלויה לא מעט בתגובתם של אחרים ובכושרם שלהם להסתגל למציאות החדשה אך זה איננו קל. 
גריגור יודע כי היה לו פשוט הרבה יותר לקום ממיטתו אילו היה מאן דהוא בא לעזרתו. די היה בשני אנשים 

חסונים כמו אביו והמשרתת כדי שמבצע הקימה יעלה בידו אך האב היה סבור מן היום הראשון למצב החדש 
שעליו לנהוג בבנו בחומרה יתרה ואילו המשרתת מתייחסת אליו באופן לעגני ומתריס כדרך שמתייחסים 

לשרץ. האם הרכה והעדינה נרתעת מבנה בגלגולו החדש, מה שמותיר את גריטה, אחותו בת השבע-עשרה, 
כדמות היחידה המסתגלת אליו, אם כי חלקית בלבד. היא דואגת לאחיה למזון אך כשהיא נכנסת לחדרו 

ומבחינה בו מתחת לספה היא נבהלת כל כך שאינה יכולה לשלוט ברוחה. למרות אנינות הרגש שניחנה בה, 
התייחסותה אליו בצורתו החדשה היא כמו אל חולה אנוש או אדם זר. גריגור יודע כי למרות עזרתה, "אין 

בכוחה לשאת את מראהו, וגם לא תוכל לשאתו בעתיד, וכי זקוקה היא כנראה למידה רבה של הבלגה שלא 
לברוח אף למראה אותו קטע מגופו, שבלט מתחת לספה" )68(. היא מתבעתת בעיקר כאשר בצורתו החדשה 

הוא מגלם תכונות אנושיות כמו הסתכלות החוצה מן החלון. 

בדומה לאנשים צעירים המסתגלים ביתר קלות לחידושים טכנולוגיים ויודעים לתפעל בביתם מכשירים 
אלקטרוניים שהוריהם מתקשים בהם, גריטה זוכה למידה של שליטה בסיטואציה המשפחתית החדשה, 

כמתואר בקטע הבא: "בשבועיים הראשונים לא אזרו ההורים כוח להיכנס אליו, ולעיתים קרובות היה שומע 
דברי הערכה על עבודתה הנוכחית של האחות, בעוד שעד עתה היו מרבים לרגוז עליה, כיוון שנראתה להם 

נערה חסרת-תועלת כמעט. ואילו עתה ממתינים היו מדי פעם שניהם, האב והאם, לפני חדרו של גריגור, 
שעה שהאחות מסדרת אותו, ומיד בצאתה היה עליה לספר לפרטי-פרטים איך נראה החדר, מה אכל גריגור, 

כיצד התנהג הפעם, ושמא ניכר שיפור כלשהו במצבו" )68-69(. 

גריטה היא הגומרת בדעתה להקל על גריגור בהוצאת הרהיטים מחדרו ומנהלת את הפרויקט בנחישות 



המתאימה למי שעשתה לה הרגל, אמנם לא בלי הצדקה, "להופיע בפני ההורים כמומחית גמורה בדיונים 
בענייניו של גריגור" )71(. הפעלתנות שלה מתקשרת לגילה הצעיר המאפשר לה להסתגל ביתר קלות לשינוי 

שחל בבית ואף להיזון ממנו לביסוס מעמדה. כדרך שקפקא מתאר זאת, "כמובן, לא עקשנות ילדותית 
וביטחון עצמי, שאותו סיגלה לעצמה לאחרונה במפתיע ובעמל כה רב, לא אלה בלבד חיזקו אותה בתביעתה 

זו ]להוצאת הרהיטים[; היא ראתה בעליל שגריגור זקוק למרחב לשם הזחילה, ואילו ברהיטים לא השתמש 
כלל, ככל שניתן לראות. אבל יתכן שגם ההתלהבות החולמנית, המיוחדת לנערות בנות גילה והמבקשת 
סיפוק בכל עת, היא שמילאה כאן תפקיד ופיתתה את גריטה להחמיר בדמיונה את מצבו של גריגור עד 
להחריד, כדי שתוכל לפעול למענו עוד יותר מאשר עד כה. שכן חדר, שבו ישלוט גריגור שלטון יחיד על 

הקירות העירומים, אליו מן הסתם לא יעז איש מלבד גריטה להיכנס אי-פעם" )72(.

אל לנו להגזים בהסמלה של "הגלגול" אך מערכת היחסים בין גריגור ואחותו מעניינת כסמל של עזרה 
לזולת בתנאים החדשים הנקווים כיום לנגד עיננו שבהם רבים שוקעים בעולמות וירטואליים. נושא זה החל 

להיחקר על ידי מומחים לפסיכולוגיה ניסויית הבוחנים כיצד התנהגות אלטרואיסטית משתנה כאשר אנשים, 
או חלקם, מצויים במרחב הקיברנטי. האם אדם בעל נטייה לעזור לזולת יעשה זאת גם כאשר הזולת הוא 
אורגניזם קיברנטי המופיע בדמות אווטר? עמרי גילת ואחרים ערכו סידרת ניסויים שבהם יצרו אווטרים 

בדמות איש עיוור או קבצן רחוב לבוש בלויי סחבות ובחנו את תגובותיהם של סטודנטים שהושמו במרחב 
וירטואלי שבו האווטרים הללו הופיעו כזקוקים לעזרה. נבחנו משתנים כמו המידה שבה הסטודנטים 

הסיטו מבטם אל הדמות הנזקקת או ממנה וכמות הזמן שהיו מוכנים להשקיע בהתקרבות אליה, כדי 
לבחון האם תגובתם בתנאי המרחב הוירטואלי הביעה סלידה מן הדמות, לעג, פחד, אדישות, אהדה, רצון 

לסייע, וכדומה.19 למרות שהחוקרים העסיקו עצמם בעיקר בשאלת ההתאמה )שנתגלתה כגבוהה( בין 
תגובת הנבחנים במרחב הוירטואלי והפרופיל האלטרואיסטי שלהם במציאות, עולות כאן שאלות מעניינות 

בדבר ההשלכה של התנהגות אלטרואיסטית למציאות חדשה שבה התקשורת האישית הישירה שהמוסר 
האלטרואיסטי נסמך עליה מוחלפת ביחסים דיגיטליים. הן אין זה פשוט ליישם את הציווי "ואהבת לרעך 

כמוך" כאשר רעך הוא סייבורג או לממש את ערכי המשפחה כאשר אחד מבניה התגלגל במסגרת התמכרותו 
לסקנד-לייף לשרץ ענקי למשל.

התנהגותה של האחות בסיפור מאלפת מבחינה זו שכן על פניו היא מייצגת את כל מרחב האפשרויות שנמנו 
בניסוי הפסיכולוגי. כאשר גריגור מגלה בחדרו פנכה מלאה חלב אין לו ספק כי הייתה זו גריטה שהכניסה 

אותה לשם שכן השניים תמיד דאגו זה לזו. אך בעת ובעונה אחת האחות מגלה דחייה קשה מן הדמות 
החדשה שאחיה לבש. היא אינה מרימה את הפנכה במו ידיה אלא בסחבה, ממהרת להסתלק מן החדר וימים 

רבים אינה מחליפה עמו מילה. התהליך האלטרואיסטי מתקיים בלא שגריטה יוצרת קשר אמיתי כלשהו 
עם גריגור בגלגולו החדש ואינה שונה מבני הבית האחרים באטימותה אליו. להלן קטע אופייני: "מאחר שלא 

הבינו את דיבורו, לא עלה על דעתו של איש, אף לא של האחות, שהוא מסוגל להבין דברי אחרים, ולפיכך 
היה עליו להסתפק בשמיעת אנחותיה של האחות וקריאותיה לקדושים, שעה שהיא שוהה בחדרו. רק כעבור 
זמן, משהורגלה במקצת בכל אלה – התרגלות גמורה כמובן לא באה בחשבון – קלט לעתים אמירה שנאמרה 

בנימת ידידות או שניתנה להתפרש כך. 'היום היה טעים לו,' היתה אומרת כאשר גריגור התכבד כהלכה; 
ובמקרה ההפוך, שאמנם לאחרונה חזר בתכיפות, היתה אומרת בנימה של עצב: 'שוב השאיר הכל'" )63(. 

אחת התופעות השכיחות במרחב הקיברנטי היא האהבה והמסירות אין-קץ המובעות בהינף מקלדת על 
ידי דמויות אנונימיות המוכרות רק בכינוייהן האינטרנטיים ואשר אין להן בהכרח מחויבות לעשות בפועל 

דבר למען מושא אהבתן ומסירותן. תופעה זו גם קורית כאשר האוהבים הוירטואליים מופיעים בשמותיהם 
ותמונותיהם כמו במקרים שבהם נערים ונערות שהיו מלווים אינסוף "חברים" בפייסבוק מצאו עצמם בודדים 

עד אין קץ במצבים קשים שאף הוליכו לאיבוד לדעת. אלו הן סיטואציות קפקאיות לכל דבר שאת מקורן 
ניתן למצוא בסיפור הנוכחי; ככל שהזמן חולף כן הופך האלטרואיזם של גריטה, שאינו כרוך בקשר אנושי 

ממשי כלפי הדמות החדשה שגריגור לבש, לסיוט שסופו מוות: "אילו יכול גריגור לדבר עם האחות ולהודות 
לה על כל מה שהיא נאלצת לעשות למענו," כותב קפקא, "כי אז אל היה לו יותר לשאת את שירותיה; אבל 

כך קשה היה עליו הדבר". )67(. בשלב מסוים מתחיל גריגור להיבהל מכניסתה של האחות לחדרו ולסבול מן 



ההתרוצצות וההמולה בעת שהיא מבצעת את המשימות האלטרואיסטיות כמי שכפאה שד. היא עוזרת לו 
כחלק ממחויבות עבר, ואולי גם בשל ההזדמנות שנקרתה לה לבסס את מעמדה בבית, אך אינה יוצרת כלפיו 

יחס שאינו פונקציונאלי וכך גם פוגעת בו כאשר היא מותירה את החדר בזוהמתו או מפנה ממנו את הרהיטים 
האהובים עליו. 

גריגור סובל קשות מהעדרו של יחס נוסח "אני – אתה" שגם שרץ, חית מחמד או סייבורג עשוי להשתוקק 
אליו. וכך, כאשר גריטה מנגנת בכינור, הוא נמשך אל נגינתה עד כדי סיכון חייו ומדמיין כיצד ישיב אליו את 

אחותו. תיאור זה מבטא את התשוקה ליחסים עמוקים בינו ובין אחותו כאשר הוא רואה את עצמו בהזיה זו, 
הגובלת בגילוי עריות, במלוא דמותו המפלצתית: "הוא גמר אומר לחדור עד לאחות, למשוך אותה בשולי 

שמלתה ולרמוז לה בכך שתבוא עם כינורה אל חדרו, שהרי איש לא יגמול לה כמוהו על נגינתה. הוא לא יניח 
לה עוד לצאת מחדרו, לא כל עוד הוא חי. תהיה זו הפעם הראשונה שיפיק תועלת מדמותו המפלצתית; בעת 

ובעונה אחת ישמור על כל פתחי חדרו ויבריח את התוקפים בנשיפותיו; אבל האחות תישאר אצלו מרצונה, 
ולא מאונס..." )87(. אין זה מקרה שכאשר גריגור יוצא מחדרו לשמע הנגינה ונגלה כל כולו בדמותו החדשה 

על רצונותיה, מאווייה ותשוקתה לקשר ואהבה, האחות היא הראשונה המבטאת את חוסר היכולת להתייחס 
אליו כאח אלא כחפץ שיש להיפטר ממנו. 

4. הכרה אינה מבטיחה קיום 

כאשר גריגור סמסא מתעורר בוקר אחד ומגלה שהוא שרץ הוא שואל "מה קרה לי?" )40(, שאלה המצביעה 
על כך שהגלגול שעבר לא פגע במודעותו העצמית כאדם. ואמנם, הטרגדיה ב"הגלגול" נובעת מן ההכרה 

המתמשכת של מי שמבחינת גופו שלו ובעיני הסובבים אותו הוא שרץ לכל דבר. מודעות זו מתגלה כחסרת 
תוחלת שהרי גריגור אינו יכול להכריז בעקבות דקארט "קוגיטו ארגו סום" – אני חושב משמע אני קיים – 

וכך לבסס בזכות הכרתו את קיומו ומעמדו כבן-אנוש.20 אמנם קיימות בעולמו תזכורות להיותו כזה, למשל 
תצלום על קיר חדרו מתקופת שירותו בצבא המציג אותו בכל ההדר שניתן היה לייחס לאדם באימפריה 
האוסטרו-הונגרית שבה נכתב הסיפור, תצלום "שבו נראה כלויטננט, ידו על חרבו, מחייך בחוסר-דאגה 

ותובע דרך-ארץ ליציבתו ולמדיו" )53(. אך זיכרונות העבר המקובעים בתמונה על הקיר אינם תורמים לחייו 
בהווה ממש כשם שמדי הצבא שאביו ממשיך ללבוש אך מדגישים את דעיכתו: "מין עקשות היתה בו באב, 

שלא לפשוט אף בבית את מדי-השרד שלו; ובעוד שחלוק הבית תלוי על קולב ללא שימוש, היה האב מנמנם 
בכסאו, לבוש כולו, כאילו נכון הוא בכל עת לשירות וקשוב לקולו של הממונה עליו. כתוצאה מכך קיפחו 

המדים, שגם בתחילה לא היו חדשים, את נקיונם..." )79(. 

חוסר התוחלת שבזיכרונות נובע מן הסטאטיות שלהם. אמו של גריגור הזוכרת את הבן שתמך וקיים את 
המשפחה אך חסרה כל יכולת לתקשר עם הדמות שהתגלגל אליה מתנהגת לאורך כל הדרך בשיגעון. 

ברגע המכריע שבו גריטה מודיעה לבני הבית: "עלינו לנסות להיפטר מזה" )89(, מתקשית האם בנשימה, 
פורצת בשיעול עמום, מחפה בידה על פיה ובעיניה הבעת טירוף. בני הבית כולם חסרים את היכולת להביט, 

להקשיב, להבין, להזדהות ולגלות אמפטיה כלפי הבן האובד. כאשר גריטה דורשת להיפטר מן השרץ 
היא למעשה מודה בכך: "ניסינו כל מה שבכוחו של אדם לעשות, לטפל בו ולסבול אותו. איש אינו יכול 

לבוא בטענות אלינו, נדמה לי" )89(. היא טיפלה באחיה ובמידת מה סבלה את נוכחותו אך בכך התמצתה 
התקשורת עמו. 

קשה לבוא בטענות אל המשפחה המתבעתת מן הבן שהפך לשרץ שכן גלגולה של רוח בגוף אחר היה מאז 
ומתמיד בסיס לבעתה ופחד במיתולוגיות ובסיפורי רוחות רפאים. גם כאן, האחות מתמלאת פחד מפני 

שליטתה המוחלטת של החיה על הבית כולו "עד שנצטרך ללון ברחוב" )90(. בהעדר תקשורת דינמית כלשהי 
לאורך הסיפור כולו,  נותר גריגור בן המשפחה, להבדיל מן הדמות שהתגלגל אליה, כמושא של זיכרון סטאטי 

שאינו תורם להסתגלות אליו וסופו שבני הבית מחליטים להיפטר מן הזיכרון. "'צריך לסלק אותו,' קראה 
האחות, 'אין אפשרות אחרת, אבא. אתה צריך להיפטר מהמחשבה שזהו גריגור. הלא אסוננו הוא שהאמנו 



בכך זמן רב כל-כך. אבל איך זה יכול להיות גריגור? אילו היה זה גריגור, הרי מזמן היה מבין מעצמו, שאין בני 
אדם יכולים לחיות יחד עם חיה כזאת, והוא היה מסתלק מרצונו." )90(. הטרגדיה היא בכך שגריגור בחינת 
הכרה ללא גוף-אדם מבין זאת היטב ותוך שזכר משפחתו מעורר בו רגשה ואהבה שומט ראשו ומת, בעוד 

המשפחה, שעבורה גריגור הוא עתה גוף של שרץ בלבד, פשוט מסלקת מדרכה את הפגר השטוח והמיובש. 

בדברים הללו טמון כמדומני לקח שכדאי להיזכר בו בימים אלה, כמאה שנים אחרי כתיבת "הגלגול", שבהם 
התקשורת הדיגיטלית מעלה מחדש וביתר שאת את שאלת ההיפרדות של ההכרה מן הגוף: ההכרה בלבד 

אינה מבטיחה את הקיום. כפי שהראה נורברט ווינר, ממחוללי מהפכת המידע, בספרו קיברנטיקה, קיומה של 
מערכת כלשהי תלוי לא בכמות המידע האצורה בה אלא ביחס הגומלין שלה עם סביבתה. יכולתו של ארגון 

חברתי, למשל, להתקיים לאורך זמן תלויה ביכולתו הקיברנטית, כלומר, בכושרו לעבד היזון חוזר מן הסביבה 
ולנווט על פיו את דרכו, תוך שהוא גם מאפשר לסביבה לקבל היזון חוזר ממנו.21 העדר הפריה הדדית כזו בין 

מערכת ביולוגית, חברתית או עסקית ובין סביבתה, העומדת ביסוד הקיברנטיקה, מביאה לניוון ולמוות, כשם 
שראינו בסיפור זה.

סיכום

סיפורו של קפקא "הגלגול" מאיר באורח ראשוני וחלקי כמה מן התופעות הנוגעות לעידן הוירטואלי, הבתר-
אנושי המתפתח באמצעות התקשורת הדיגיטלית כיום. בסיכום הדברים ראוי לשוב על האזהרה שלא להגזים 
בהפקת לקחים מסיפור כלשהו ומסיפור זה בפרט. למשל, ההיפרדות של ההכרה מן הגוף המתרחשת כאשר 
אדם מצוי בעולם וירטואלי אינה היפרדות דרמטית כמו זו שבין גריגור ב"הגלגול" וגופו שכן שום משתמש 
מחשב, כבד ככל שיהיה, אינו לובש זהות חדשה לחלוטין. כפי שהראתה לורי קנדל, אפילו אנשים המציגים 
זהויות בדויות באינטרנט נוטים להגדיר את זהותם כאחידה, מתמשכת ויציבה.22 ההימצאות במרחב הקיברנטי 

גם אינה דומה ברב המקרים למצב שבו בן משפחה לובש במפתיע דמות מעוררת בעתה ופחד. 

מאידך, הטרגדיה של גריגור סמסא מעוררת מחשבה בעידן שבו ההכרה המרחפת בעולמות וירטואליים זוכה 
להתייחסות נלהבת יותר מן היחיד האוטונומי הנגלה בגופו וברוחו גם יחד. ברוס קלארק למשל  מאמץ את 

הביטוי הקפקאי "מטאמורפוזיס" כדרך לבטא את התלהבותו ביחס לכניסתו לזירה כיום של אדם חדש, בתר-
אנושי, סייבורג שתודעתו משתלבת בטכנולוגיות דיגיטליות הפותחות לו אופקים חדשים.23 קלארק מראה 

כיצד החוק השני של התרמודינאמיקה בדבר אובדן מתמיד של אנרגיה הוליך בעבר לפסימיות תרבותית 
בשל ההנחה כי האנתרופיה בתחום האנרגיה היא בלתי נמנעת גם בתחומי החברה האנושית, בעוד שמהפכת 

המידע הביאה לגישה הפוכה – אופטימית – בשל ההנחה שמידע, המוגדר כדפוס מסודר הנוצר בתוך אי-
סדר, מאפשר התגברות על אנטרופיה ושהיקום הוירטואלי ההולך ומתהווה בעטיו מעודד זן חדש של אנושות 
יצירתית וחופשית הניתנת פחות לשליטה הגמונית.24 ואילו קפקא המתבונן באנושות ללא כחל ושרק מגלה 

לנו כי אף שהאדם ניחן בהכרה, בהיעדר תקשורת אנושית, פשוטה, אמפאטית עם סביבתו הוא נועד להיות 
מסולק מן העולם באמצעות מטאטא. 
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מושב א': האינטרנט היבטים פילוסופיים וחברתיים

יו"ר: חיה בר-יצחק



העידן הדיגיטלי ותפיסת הזמן –  ניתוח תרבותי -פילוסופי
ד”ר בינה ניר –  החוג לתקשורת וראש המחלקה ללימודי ב.א למצטיינים

מהו הזמן? האם הוא חיצוני לנו, או שמא אנו נעים בתוכו? מתי התחיל הזמן ומה היה קודם לכן? עבור כרונוס 
)Chronos( אל הזמן במיתולוגיה היוונית – הזמן נצחי, רציף, שלם, זורם ובלתי ניתן לעצירה. האם לזמן יש קיום 
עצמאי ומוחלט כפי שסובר אפלטון או שקיומו תלוי בשינוי או בתנועה כפי שמציג אריסטו )שליין, 2016(. האם 
הזמן יסתיים ויגיע קץ ההיסטוריה כפי שמתואר בהקשרים דתיים שונים – בהסתמך על הפסוקים מספר דניאל 
ומחזון יוחנן שבברית החדשה – או בשל התחממות כדור הארץ כפי שחוזים מדענים )שגיב, 2016(. עבור הקדוש 
הנוצרי אוגוסטינוס, בן המאה ה-4 לספירה, הזמן מתעתע: "מהו אפוא הזמן? אם אין אני נשאל, אני יודע; אם אני 
רוצה להסביר לשואל, אינני יודע" )אוגוסטינוס 2001, 299(. הזמן אינו רק גודל פיסיקלי ממשי ומושג מדעי הוא 

מושג התלוי בתפיסתנו את המציאות.

   תפיסת הזמן בכל תרבות מכתיבה גם צורה של מחשבה "כל ידע הוא זמן ]...[ העתיד, העבר. ידע – מדע, 
מתמטיקה, מה שזה לא יהיה נרכש באמצעות זמן ]...[ )האדם( חי במסגרת של זמן" )קרישנמורטי ובוהם 2003, -28

33(. בתקופות שונות בתולדות התרבות המערבית התחרו זה בזה מושגים שונים של זמן, לעתים סותרים ולעתים 
משלימים זה את זה )פונקנשטיין, 1991(. לכן, אין לייחד את הדיון במושג הזמן להקשרים המדעיים בלבד אלא גם 

בהקשרים תרבותיים, פוליטיים ואישיים אך לא במנותק מהבנת ממד הזמן בהקשריו המדעיים. 
   הנחת היסוד של מאמר זה כי הזמן עומד במרכז תפיסת המציאות שלנו. המציאות, כפי שסובר ויריליו, מציעה 

לנו רבדים שונים ומגוונים של משמעויות ואנו מחלצים מתוכה משמעות אישית ותרבותית  )ויריליו, 2006(.   
   "הזמן הארוך" לפי ברודל )Braudel( הנו זמן העובר שינויים איטיים – כמעט ללא תנועה. הוא זמנו של האקלים, 

הוא זמן גיאוגרפי )ברודל, 2005(. בזמן הארוך נעים זמנים שונים, ביניהם, הזמן הכלכלי-חברתי והאירועי-
אינדיבידואלי. לפי זנד "הקצב" בזמן הארוך הואץ ככל שהמכשור המדעי-טכנולוגי הלך והשתכלל )זנד, 2015(. 

במאמר זה יבחנו השינויים שעובר מושג הזמן בעידן הדיגיטלי בו תפיסת המציאות משתנה. ה"עידן הדיגיטלי" 
עצמו עובר שינויים מהירים ומהותיים שלכל אחד מהם השלכות על תפיסות של זמן ומרחב. בין היתר נתייחס 

למעבר מתקשורת דיגיטלית אינטראקטיבית למציאות וירטואלית שאינה ממשית או למציאות ממשית 
שמתקיימת במרחב הווירטואלי ועד המעבר למציאות הרבודה המהווה תוספת למציאות הממשית או בכינוייה 

"מציאות מועשרת".   
    נדון בהשלכות הסייברספייס על תפיסת הזמן. "הסייברספייס הוא רשת של בסיסי נתונים דיגיטליים ]...[ הזמינה 

למשתמשיה לצורך ניווט וחיפוש אחר מידע ]...[ מידע נרחב, השוכן בחלל מסוים שנוצר כתוצאה מפעולת גומלין 
בין משתמש למחשב ודורש נווט" )רוזן 2016, 20-21(. הכוונה למרחב לא ממשי שהתפתח כתוצאה מהשימוש 

במחשבים.

1. מרחב-זמן 
התפיסה הניוטונית הרואה את הזמן כנפרד מהמרחב ובלתי תלוי בו )הוקינג, 1989( הייתה במשך שנים תפיסת 

הזמן המרכזית בתרבות המערב החילונית )Nir, 2015(. המהפכה הדיגיטלית, כך אבקש לטעון, מביאה עימה 
בהקשרים חברתיים, תרבותיים ואישיים את תפיסת החלל-זמן של איינשטיין. 

   אריסטו הפריד בין תפיסת הזמן והחלל )בילצקי, 1996(. הוא סיפק את העיון השיטתי הראשון במושג הזמן 
החיצוני )אייל, 1996( וראה בזמן ישות אובייקטיבית, חיצונית, פיזיקלית, כמותית ומדידה שאינה תלויה בתפיסת 

האדם )הגר, 2004(. 

1 הסיפור המיתולוגי על אודות האל קרונוס נקשר לכרונוס – מושג הזמן. כשם שקרונוס בולע את ילדיו, כן נתפש הזמן, כבולע כול. משמעותו הנוספת 

של סיפור זה היא שאי אפשר לעצור את הזמן, הזמן ימשיך לזרום )אייל, 1996(. 



    אייזיק בארו )Barrow(, המורה של ניוטון שפעל במאה ה-17, טען כי לזמן אין אלא אורך, כל חלקיו דומים זה 
 )Cantor( לזה ואפשר לראותו כמורכב מחיבור פשוט של רגעים עוקבים או כזרימה רציפה של רגע אחד. קנטור

היה הראשון שהציג מבנה מתמטי לרציפות הקו הישר, אך היה זה ניוטון שהעניק לזמן את מלוא עצמאותו 
ושחרר אותו מהתנועה )מילר, 2008(.  שעה שאצל אריסטו הזמן היה תלוי תמיד בתנועה, אצל ניוטון הזמן 

מוחלט, אמיתי, מתמטי וזורם באופן אחיד ללא קשר לשום דבר חיצוני )אליצור, 1994(. 
    ניוטון האמין שקיימת מערכת קבועה של חלל וזמן –  החלל והזמן המוחלטים קיימים כשלעצמם. ניוטון ביסס 

את רעיונותיו על התפישה ההגיונית של חושינו. אחת ההצדקות של ניוטון לכך היתה מיסטית ביסודה, ניוטון 
טען שהחלל והזמן הם צורות התגלות של האל )שושני, 2008(. ניוטון האמין באל נצחי ואינסופי, שקבע את חוקי 

היקום. "הוא מצוי לא רק בסגולתו אלא גם בממשיותו ]...[ הוא תמיד והוא בכל מקום ]...[ כולו כוח חישה, הבנה 
ופעולה" )גליק 2007, 120(. לדעתו, החלל והזמן יצרו מערכת ייחוס מוחלטת שתנועת כל העצמים נמדדת יחסית 

אליה )קאקו, 2005(. 
          המכניקה הניוטונית היתה ועדיין נותרה בחלקה בבסיס תפיסת הזמן שלנו. זאת, כיוון שניסיונות החושים 

שלנו מושתתים על הסדר בזמן. סדר זה, טוען איינשטיין, מביא למבנה מחשבתי של זמן סובייקטיבי והזמן 
הסובייקטיבי מוביל דרך מושגים נוספים כמו עצם גופי ומרחב, לתפיסת זמן אובייקטיבית )איינשטיין, תשס"ה(. 

בטבעה של המכניקה הקלאסית, הניוטונית, טמונה ההנחה שנקודות חומריות והכוחות הפועלים ביניהן בלתי 
משתנים. הואיל ושינויים בזמן הם מחוץ לפרשנות המכנית, מגיעים למבנה אטומיסטי של החומר. הפיזיקה 

הניוטונית מייחסת למרחב ולזמן וכן לחומר, קיום ממשי בלתי תלוי. 
    כאמור, עד המאה ה-20, התייחסה הפיזיקה לזמן כאבסולוטי. איינשטיין במאמרו המפורסם משנת 1905, 
הראה שאם אנו מקבלים את משוואות האלקטרודינמיקה, עלינו לוותר על תפיסת הזמן האבסולוטי. לאמור, 
השעון ימדוד פרקי זמן שונים מנקודות מבט שונות, הזמן הוא יחסי. יחסיותו של הזמן חלה גם על השעונים 
הביולוגיים שבגופנו, וההסבר לכך ניתן בדוגמה הקלאסית של אח תאום שהיה נראה לנו צעיר יותר, לו יכולנו 

לעקוב אחריו כשהוא שרוי בחללית מהירה מאוד החולפת על פנינו )אונא, 1991(. 
         איינשטיין גורס, שהזמן יכול לנוע במהירויות שונות על פני היקום, בהתאם למהירות התנועה שלנו. ככל 

שמהירות התנועה גדלה, הזמן מאט את התקדמותו. פירוש הדבר, שאירועים שהתרחשו בו בזמן במערכת ייחוס 
אחת לא התרחשו בהכרח בו בזמן במערכת ייחוס אחרת )קאקו, 2005(. 

   הגדרת המושג חלל-זמן על-ידי איינשטיין בראשית המאה ה-20, אינה מופיעה עוד רק בהקשר המדעי אלא 
גם בהקשר התרבותי, פוליטי, חברתי ואישי )ויריליו, 2006(. השינוי בתפיסה זו קשור גם לשינוי תפיסת המציאות 

בעידן הדיגיטלי. המדיה האלקטרוניים הורסים את הייחודיות של זמן ומרחב. 
           טכנולוגיית המחשוב דוגמת האינטרנט שינתה את תפיסת המציאות הניוטונית הקלאסית במונחים של 

החלל והזמן המוחלטים הקיימים כשלעצמם. בעידן המידע הדיגיטלי נוצר מרחב של זרימת מידע, אשר יוצר 
תרבות המאופיינת על-ידי זמן נטול זמן ומרחב חסר מרחב אשר לא ניתן להפריד ביניהם. האירועים מתרחשים 

לפנינו כאן ועכשיו על המסך, בקליק עכבר בודד. "העולם המכאני, האיטי והמפוצל הולך ונעלם, ובמקומו צומח 
עולם אלקטרוני ממוחשב, מהיר, בו-זמני ומאוחד, המתכנס ונדחס אל גבולות גופנו הפיזי ותודעתנו" )רוזן 2009, 5(. 

הסייברספייס הינו מרחב דחוס של מידע עצום המגיע אלינו במהירות האור אך הוא אינו מהווה מרחב בלתי 
תלוי בזמן. המידע נגיש ומגיע אל תודעת הגולש במשך זמן התגובה של הגולש. למעשה מתרחשת בעת הגלישה 

"דחיסת מרחב וזמן" )רוזן 2016, 23( 
         מרחב זה אינו פועל על פי כללי הגיאומטריה האוקלידית. הגיאומטריה במרחב זה אינה ליניארית. אחד 

המאפיינים של מרחב-זמן זה הוא הבו-זמניות. בו-זמניות מהווה הפרה של הרצף הלוגי, כיוון שבגיאומטריה 
אוקלידית נקודה במרחב אינה יכולה לאכלס שני מקומות בו-זמנית, או להיות באותו זמן בשני מקומות שונים. 

בפיסיקה הקלאסית "מאורעות בו זמניים עבור צופה אחד, ייראו בו-זמניים גם לצופה שני הנע ביחס אליו במהירות 
קבועה. לעומת זאת, לפי תורת היחסות של איינשטיין, המאורעות כבר לא ייראו בו-זמניים לצופה השני ]...[ ככל 

שמהירותם היחסית תתקרב למהירות האור, הפרש הזמן שייראה ביניהם יגדל ]...[ בתורת היחסות הזמן הוא יחסי 
ולא מוחלט, וקואורדינטות הזמן והמרחב מתערבבות כשעוברים בין תיאור של מאורעות על-ידי צופים שונים" 

)גרנות 2016, 62(. בתנועה במהירות גבוהה בסייברספייס מתבצעת למעשה השטחת הפרספקטיבה הליניארית. 
המרחק בין האובייקטים השונים שהופכים דו-ממדיים הולך ומתקצר. 

           אנשים חיים כיום בו-זמנית גם במרחב וירטואלי וגם במרחב הפיזיקאלי הממשי. המהפכה הדיגיטלית 



מציגה בפנינו מציאות בה לא ניתן עוד להפריד בין המרחב לזמן כפי שהפריד ניוטון. אפיוני המדיה החדשים 
מהווים בסיס לפיתוח "מרחב-זמן חדש" )משה, 2003(. הזמן אינו חיצוני לנו ואינו בלתי נפרד מהמרחב, אנו נעים 
בתוכו כאשר אנו שוהים במרחב הווירטואלי ואנו מסוגלים "לצאת" ממנו אל המרחב הפיזי לזמן "האחר" – הזמן 

הניוטוני הקלאסי. 
   בתפיסה הניוטונית יש ציר זמן אחד. בעוד שבמערכות תוכנה גדולות כמו פייסבוק, טוויטר ועוד, לכל מחשב 

ציר זמן משלו והזמן אינו מוחלט. כפי שמדגימים זאת לורנץ ורוזנן )2016( באמצעות המערכת להזמנת חדרים  
com.booking - שני משתמשים במקומות שונים בעולם מבצעים הזמנה של חדר אך במערכות תוכנה גדולות 

קורה ב"בו-זמניות" שהחדר גם פנוי וגם תפוס. "במרחבי האינטרנט, כמו במרחבי היקום, הזמן אינו מוחלט. לכל 
מחשב ציר זמן ייחודי – משמע, צירי זמן נפרדים ]...[ לפיכך אף שכל מחשב כשלעצמו מתנהג באופן צפוי, התנהגותה 

של מערכת התוכנה כולה כלפי המשתמש נעשתה פתאום בלתי צפוייה ]...[ סדר האירועים עשוי להיות שונה בכל 
אחד מצירי הזמן, ויש קושי לסנכרן ביניהם" )לורנץ ורוזנן 2016, 56-57(. ציר הזמן המוחלט שהורגלנו בו התחלף 

באין-ספור צירי זמן שונים. 

מהר יותר
הזמן במרחב הווירטואלי קשור למהירות התנועה שלנו בתוכו. ככל שאנו מהירים יותר, קולטים יותר, 
אוספים יותר, הזמן מאט את התקדמותו במובן ש"הספקנו" יותר במשך אותו זמן ניוטוני חיצוני מדיד ולכן 

"הרווחנו" זמן באופן אישי. לאמור, בזמן החיצוני לנו במרחב הפיזי הממשי – חלפה יחידת זמן אך באותה יחידת 
זמן "משך הזמן" של האדם המהיר שונה והוא הצליח ללמוד יותר, לגלות יותר, להספיק יותר ואולי אף "לחיות" 

יותר ובמובן הזה להאט את הזמן באותה יחידת זמן חיצונית.
  האדם המהיר במרחב הווירטואלי שונה מהאדם המהיר במרחב הניוטוני כיוון שזריזותו קשורה לידע ומיומנות 

גבוהה ואינה מסתכמת במהירות תנועה. כלומר, ההספק אינו קשור רק למהירות התנועה אלא ליעילות במונחים 
של חיפוש וליקוט נכון וכישרון או הבנה של המרחב הווירטואלי וכלליו. האדם חי כיום בשני מימדי זמן שונים 
–  את זרימת הזמן במרחב הוירטואלי קובע האדם, ובמובן הזה הזמן הוא יחסותי, בעוד שעל הזמן המתקיים 

במרחב הפיזי אין לאדם השפעה על זרימתו. הזמן לתפיסתנו החושית מתנהג על-פי המודל הניוטוני.  
     ויריליו )2006( יצר את מדע המהירות, את ההאצה Dromology )המילה dromos  שפירושה ביוונית 

האצה, התקדמות מהירה מאוד(. ויריליו רואה באדם ההיפראקטיבי גירסה עכשווית ל"אדם העליון" הניטשאי 
)Übermensch( – במאמרו "אמנות הפעולה" הוא דן בין היתר במיכון של גוף האדם, הנובע מהצורך להאיץ 

תהליכים אורגניים )נוימן 2006, 9(. אם "זמן הוא כסף", טוען ויריליו, "אז "ספיד הוא כוח" ]...[ במצב שבו הזמן מואץ, 
המרחב קורס לכדי א-חלל וא-זמן ]...[ המהיר יותר שולט בחלל-זמן, ולכן הוא החזק" )שם, 9(. ויריליו אינו מפריד 

את ממד הזמן מהקשרים מדעיים של איינשטיין וטוען שאנו "חיים את תורת היחסות דרך הטלפונים הניידים, הזמן 
האמיתי, השידורים החיים, המציאות המדומה )VR( או הטיסות לחלל ]...[ לכן יש להבין את התורה הפיזיקלית 
בהקשרים התרבותיים והחברתיים שהיא מייצרת וליישמה באופן תמידי" )שם, 10(. דחיסת הזמן והמרחב היא 

פועל יוצא של האצת מהירות התנועה במרחב ושל שינויים טכנולוגיים ותודעתיים )רוזן 2016, 23(.

מנקודת מבטו של אלוהים
    בתרבות המערב המבוססת על הנראטיב היהודי-נוצרי התקיימו זה לצד זה שני זמנים מרכזיים. הזמן המיסטי-

הנצחי, השייך לאל והזמן הארצי הליניארי, הזורם מהראשית אל האחרית. 
    הזמן המיסטי הוא זמנו של האל הנמצא מחוץ לזמן זה, כהוויה נצחית. "בנצחי, לעומת זאת, שום דבר אינו 

חולף, הכול הווה" )אוגוסטינוס 2001, 297(.  בטקסט המקראי המהווה את הבסיס לנראטיב היהודי-נוצרי, קיים 
הבדל מהותי בין הזמן האלוהי, הנצחי, המיסטי, ובין הזמן האנושי הארצי. עבור האדם המקראי, הזמן הארצי הוא 
זמן ליניארי מובהק ותלוי בקיום מצוות האל. האל נמצא מחוץ לזמן זה כהוויה נצחית. הזמן מופיע במקרא כשייך 
לאלוהים, כמשאב שהוא מעניק ברצונו לאדם, כפי שמבטא זאת משורר תהלים: "ְלָך יֹום ַאף-ְלָך ָלְיָלה ַאָּתה ֲהִכינֹוָת 

ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש ]...[ ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאָּתה ְיַצְרָּתם" )תהלים  מזמור ע"ד, טז-יז(. 
        הזמן המיסטי מוענק לאדם במועדים מיוחדים בהם הוא פורש מהזמן הארצי. הבורא שהוא בעל הזמן, 

מפקיע את יום השבת מהזמן הארצי והופך אותו לקדוש ומאחד אותו עם הזמן האלוהי. הזמן הליניארי הוא זמן 



של עמל, השקעה ועבודה מאומצת לקראת תכלית. באמצעות הסימון המוחשי של יום זה, השונה באורח מהותי 
מזמנם של שאר הימים, מתממשת ההרגשה של הזמן האלוהי-המיסטי )שביד 1984, 30-29(. "ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת 
ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹלא-ַתֲעֶׂשה ָכל-ְמָלאָכה ]...[ ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל-ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָוה ֶאת-יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו" )שמות כ', 

ט-י(.  
        את הזמן המיסטי חווה האדם בגן עדן )Agur 1997, 213-215(. משעה שגורש מגן עדן מעניק לו בעל הזמן 

הנצחי מועדים ייחודיים להתייחד עם זמן זה. גן העדן נטוע בזמן המיסטי )על אף שכבר שם עץ החיים אסור 
לבני האדם(. השמירה על עץ החיים מתחילה עם הגירוש, עם תחילת הזמן האנושי. "ַוְיָגֶרׁש ֶאת-ָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן 

ִמֶּקֶדם ְלַגן-ֵעֶדן ֶאת-ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשמֹר ֶאת-ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים" )בראשית ג', כד(. עם הגירוש 
מתרחש הקרע הראשוני בין הזמן האלוהי לזמן הארצי. האל נמצא מעל לקיום הביולוגי ומעל לזמן הביולוגי 
ולחוקיות השולטת בטבע. עדות מסייעת לכך נמצאת בדיון האתימולוגי על שמו של האל, יהווה, אשר נגזר 

משורש הזהה לתיאור זמן הווה. האל המיסטי הינו הוויה נצחית, מתוארת במושגי זמן נצחי. 
       במערב הקתולי, הזמן המיסטי, האלוהי, קשור בחוויה הדתית. הכנסייה הבטיחה אהבה בלתי מותנית לכל 

החוסים בצילה והציעה לאדם דרך להאמין שאלוהים סולח לו ואוהב אותו. עד שלהי ימי הביניים היקום היה 
מקום קל להבנה, האדם עמד במרכזו וגן עדן או הגיהינום היו מקום משכנו לעתיד לבוא – הזמן המיסטי המובטח 

)פרום, 1992(.  
        הזמן הארצי הלינארי – התנ"ך שעליו מתבססת גם הנצרות המערבית, הוא המקור לתפיסת זמן ליניארית. 
ָרא" )בראשית, א' 1(. ויש גם סוף,  ית בָּ ֵראִשׁ בחשיבה המערבית היהודית-נוצרית שנשתרשה  לזמן יש התחלה, "בְּ

"ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים" )ישעיהו, ב' 2(.  הזמן המקראי הארצי הוא ליניארי, בלתי הפיך ומכוון במלואו לאירוע הסופי, 
למלכות השמיים )ליבוביץ, 2002(. הנביאים מבטיחים כי יש לנו השפעה מכרעת על סוף זה. "ִּכי ִאם-ֵהיֵטיב ֵּתיִטיבּו 

ֶאת-ַּדְרֵכיֶכם ְוֶאת-ַמַעְלֵליֶכם ]...[ ְוִׁשַּכְנִּתי ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם  ְלִמן-עֹוָלם ְוַעד-עֹוָלם" 
)ירמיהו, ז' 5-7(. 

        תפיסת זמן תרבותית זו, המובילה מן הראשית אל האחרית, נמצאת בבסיס התרבותי של המערב. הזמן אינו 
מעגלי אלא חד-כיווני ובלתי הפיך, בעוד שאצל אריסטו הזמן הוא ישות נצחית לשני הכיוונים כיוון שאין לעולם 

ראשית ולכן לא תיתכן גם אחרית. היקום מבחינתו התקיים תמיד ויתקיים לעד  )הוקינג, 1994(.
        תפיסת הזמן המקראית, הליניארית, מוליכה מן הבריאה אל קץ הימים, ועל הרצף הזה מתנהלת 

ההיסטוריה. תפישה ליניארית זו של ההיסטוריה וחלוקתה לקטעים קטעים, המתווספים והולכים לקראת הקץ, 
נעשתה דומיננטית בכל המרחבים התרבותיים שהבסיס המקראי שימש יסוד לתפיסת עולמם )דן, 2000(. תחומי 

התרבות העומדים בסימנה של המודרניות, של הקפיטליזם והדמוקרטיה, מיוסדים הם על תפיסת העולם 
הנוצרית, שירשה בתורה מן היהדות את תפיסת הזמן וההיסטוריה )ראסל, 2001(. 

        עם התגברותם של תהליכי החילון באירופה, המלווים בהעדר האמונה בהישארות הנפש בממד הנצחי, נעלם 
הזמן המיסטי וחלה השתרשות בזמן הארצי. בשלהי ימי הביניים ובתקופת הרנסנס מתמעטת הכמיהה האנושית 
לזמן הנצחי. הזמן הארצי-הליניארי הופך להיות הזמן המשמעותי היחיד שנותר "בסתיו ימי הביניים, הזמן הבלתי 

הפיך המחלחל בחברה הורגש על ידי התודעה ]...[ זו המלנכוליה הנלוות לשקיעתו של עולם, העולם שאיזן את 
ההיסטוריה באמצעות הביטחון של המיתוס" )דבור 1992, 138(.  

       השינוי שחל בתפיסת הזמן ברנסנס משתקף גם באמנות וניתן לראותו בהתפתחותה של שיטת 
הפרספקטיבה. השיפוט של הפרספקטיבה הוא כרונולוגי וסיבתי, כאשר הצופה נע בזמן ובמרחב – הפרספקטיבה 

האישית שלו משתנה.  לכן, בכל יחידת זמן נראה כי המציאות משתנה. זהו מעבר מתפיסת הזמן הנצחית 
והסימבוליזם המיסטי לתפיסת זמן המושפעת, בין השאר, מהחשיבה המדעית החדשה, הנתונה לשליטת 

הלוגיקה וההתנסות האינדיבידואלית של צופה בתוך המערכת. הפרספקטיבה היא תיאור גרפי של אובייקטים 
 .)1994 ,Beckett( מוצקים בחלל תלת-ממדי, בהתאם לתפישה האופטית האינדיבידואלית שלנו את המציאות

זאת, בניגוד מוחלט לתיאור הסימבולי הטהור. האדם נמצא במרכז ההסתכלות כחוקר, בניגוד לזווית המבט 
האלוהית מהזמן הנצחי, זווית ראייה ששלטה באמנות ימי הביניים. 

        הסימבוליזם אפיין את אמנות ימי הביניים. הסימבוליזם בורא תמונת עולם אחידה ומלוכדת, המתאפיינת 
בקשר הדוק בין כל הדברים שבה. החשיבה הסימבולית שומרת על הגחלת של תחושת החיים המיסטית, היא 

מרוממת את ייצוגם של כל הדברים, בהחדירה בהם ערכים אסתטיים ומוסריים נעלים. בשלהי ימי הביניים, 
מצטייר היקום כולו באמצעות סימבוליזם מקיף וכוללני )הויזינגה, 2009(. בניגוד לציור הפרימיטיבי המתבונן על 



העולם בצורה ריטואלית סימבוליסטית ונותן ביטוי לזמן האלוהי, המיסטי, הפרספקטיבה היא למעשה היבט 
אינדיבידואלי של האדם בטבע. תיאור העולם באמצעות כניסתו של האור למוקד העדשה, בעין הצופה, הופך את 

המתבונן האישי, האמן, למרכז העולם. 
       בעידן הדיגיטלי, כך אבקש לטעון, ישנה חזרה גם אל הזמן הסימולטני – אל נקודת המבט מהזווית 

"האלוהית", מהזמן הנצחי המיסטי. הסייברספייס החזיר אותנו אל הזמן המיסטי ואל נקודת המבט האלוהית. 
ניתן כיום לראות או לחוות את העולם כולו, בו-זמנית, באמצעות זיכרון עצום כמו "הזיכרון השלם האפשרי אם כן 

רק בתחום של כוח עליון – אלוהים" )רוזן 2016, 106(.
להלן מספר דוגמאות:

Earth Google 2 א. 
     גוגל מפעילה תוכנת ייצוג תלת-ממדית וירטואלית בשם Earth Google והגולש יכול לראות הכל מנקודת 

מבטו של האלוהים )תמונה מס. 1(. באמצעות התוכנה ניתן לטוס לכל מקום בכדור הארץ ולהציג תמונות 
לוויין, מפות, בניינים תלת-ממדיים, מהגלקסיות בחלל החיצון ועד קניוני האוקיינוס. זו היא זווית ראייה שאינה 

מבוססת על ההתנסות האינדיבידואלית של צופה בתוך המערכת ועל ניסיון החושים – זו זווית ראייה כוללת 
ומקיפה בדומה לסימבוליזם שאפיין את אמנות ימי הביניים – מבט מהזמן האלוהי הנצחי. זווית ראייה חדשה זו 

המתאפשרת באמצעות הגלישה במרחבי האינטרנט מעבירה אותנו לתפיסתו של שפינוזה. לשיטתו של שפינוזה 
הראייה השלמה יותר מושגת אך ורק מנקודת ראות של נצח. כאשר אנחנו מתבוננים בדברים המתרחשים בתוך 

הזמן איננו רואים אותם כפי שהם )וינריב 2011, כרך א' 320(. 
תמונה מס. 1

Data Big נתוני ָעֵתק  2 ב . 
  Data Big– המידע בסייברספייס נמצא ב"על- מרחב" הניתן לנווט ו"לגלישה" אלקטרונית. בנתוני עתק         
הכוונה לכמות גדולה של מידע המגיע משלל מקורות )אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, מכשירים סלולריים, 

חיישנים, מצלמות אבטחה, ועוד(. המידע נאגר ללא מחיקה ומאפשר יכולות ניתוח בעולמות תוכן רבים כגון: 
מטאורולוגיה, מסחר, לוחמת סייבר, מודיעין צבאי ומשטרתי ועוד. ביצוע שליפות מהירות של מידע, וזיהוי מהיר 

של תבניות וקשרים שונים, בלתי ניתנים לחיזוי אנושי מראש, בין מיליוני פיסות מידע מרוחקות בזמן ובמקום 
מחזיר אותנו לראייה ולעשייה מהזווית האלוהית, הבלתי אנושית.  בדומה לסימבוליזם שאפיין את אמנות ימי 
הביניים, נבראת תמונת עולם גדולה ומלוכדת, המתאפיינת בקשר הדוק בין כל הדברים שבה. תמונת עולם זו 

מתיישבת עם המטפיסיקה של לייבניץ. לשיטתו של לייבניץ "אלוהים יצר עולם כזה ששוררת בו מראש התאמה 
בין כל פרטיו. בכל רגע ורגע  ]...[ כל המונדות שנבראו מתוכנתות כך שתפעלנה בהתאמה" )וינריב 2011, כרך ג' -188

.)189

Reality Augmented "המציאות הרבודה"     2 ג. 
     במקום לחשוב על שתי אפשרויות קיצוניות – האחת, העולם האמיתי והשנייה העולם הוירטואלי – הציע 

לראשונה פול מילגרם ב-1994 לחשוב על רצף העובר בין שתי האפשרויות ובאמצעו גרסאות שונות של מציאות 
מעורבת )פרידמן 2006, 80(. התחום מכונה מציאות מועשרת או מציאות עם תוספות. במציאות המועשרת ישנה 

חזרה גם אל הזמן הסימולטני – בו ניתן למצוא באופן סימולטני כמה מציאויות, זו ליד זו.
    זהו חלל-זמן שהכול נמצא בו – העבר, ההווה והעתיד; תפיסת זמן זו נמצאת בבסיס הפיזיקה המודרנית, 

בשונה מהרצף הליניארי של הפיזיקה הניוטונית הזורם מן העבר לעתיד )הגר, 2004(. 
         לדוגמה, בזמן הווה מועשרת המציאות בתוספת של דינוזאור מזמן עבר  )תמונה מס. 2( – זהו זמן סימולטני 

בו ניתן למצוא כמה מציאויות, זו ליד זו.



תמונה מס. 2

         

מציאות מדומה וזמן ההזייה  
     במושג "מציאות מדומה" מתכוונים למציאות תלת-מימדית בה אנשים יכולים לנוע תוך אינטראקציה עם 

עצמים ואנשים. "המציאות המדומה באה להחליף את העולם האמיתי לחלוטין. כשאנחנו בתוך המציאות מדומה 
כל החושים שלנו אמורים להיות קשובים אך ורק לעולם הווירטואלי במקום לעולם הממשי" )פרידמן 2006, 77(. 

המציאות המדומה, להבדיל ממונחים כמו סביבה וירטואלית, הינה חוויה בה המשתתף חווה את הסביבה 
באמצעות מכשור מיוחד. 

         זו מציאות לא ממשית )תמונה מס. 3( בה חווים אשלייה פרטית או משותפת "יצירת סביבה וירטואלית 
משולה לבריאת עולם" )פרידמן 2006, 28(. איזה סוג של פיסיקה מתקיימת בעולם הסייברספייס? כאשר בונים 

סביבה וירטואלית היא לא דומה בהכרח למציאות היומיומית. 

תמונה מס. 3

העולם הווירטואלי יכול להיות שונה מאוד מהעולם המציאותי אפילו בהנחות היסוד הבסיסיות ביותר. מחשבים 
מספקים בדרך כלל רק את חוש השמיעה והראייה. כדי לאפשר חוויית מציאות מדומה טוטלית "צריך לספק 
מידע לכל החושים ושהמידע הזה יהיה מידע עשיר ככל האפשר" )שם, 59(. החוש המשמעותי ביותר הוא חוש 

הראייה ולכן ההקרנה היא סטראוסקופית המספקת תמונה שונה לכל עין ומאפשרת ראיית עומק. 
 "העתיד של המציאות המדומה בטכנולוגיית אוקולוס כבר כאן". כך הכריז מארק צוקרברג, מייסד ומנכ"ל פייסבוק. 

במציאות המדומה יוצרים בנוסף לשדה ראייה רחב, שיחזור של תפיסת המרחב והעומק בעולם האמיתי.  כמובן 
שגם חוש השמיעה משתתף בחוויה וחוש המגע )משקל, קשיחות, מרקם, טמפרטורה וכו'(. החוויה נראית 

ריאליסטית ולכן היא קרובה יותר ויותר לזמן הזייה.
   זמן הזייה אינו נשמע לכללים הריאליסטיים של המציאות )באמנות, הסוריאליזם מציג את זמן ההזייה(. "הזיות 

)הלוצינציות( מוגדרות כתחושות או כתפיסות חושיות המתקיימות בהיעדר ממשות חיצונית" )סאקס 2013, 9(. 
אין מדובר בתפיסה חושית לקויה. הזיות "מועלות באוב" מתוך הלא כלום. הזיות שונות בתכלית מחלומות והן 

קטגוריה ייחודית ונפרדת של התודעה וחיי הנפש. 
   בזמן ההזייה האדם חווה מציאות אובייקטיבית וממשית כפי שמעיד יונג על זמן ההזייה מחוויה אישית "היה 
זה כאילו הייתי באקסטאזה. חשתי שט בחלל ]...[ לא הייתי מעלה בדעתי שהתרחשות מסוג זה אפשרית בכלל. זה 

לא היה תוצאה של דימיון. המראות והחוויות היו ממשיים לחלוטין. לא היה כל דבר סובייקטיבי בהן. לכול אחת 
היתה איכות אובייקטיבית מוחלטת ]...[  אוכל לתאר את המאורע כריגוש של מצב שאינו בר חלוף, אשר בו הווה, עבר 

ועתיד חד הוא ]...[  שום דבר לא התמשך לאורך זמן. שום דבר לא ניתן למדידה במושגים זמניים ]...[  ועם זאת הכול 
התקיים ביחד" )יונג 1993, 274-276(. 

   בחלום אנו עשויים להתנסות בחוויות דמיוניות וסוריאליסטיות אך אנו מוכנים לקבל אותן מפני שאנו עטופים 



בתודעת החלום. הזיות, לעומת זאת, עשויות להבהיל אותנו ואנו נוטים לזכור אותן לפרטי פרטים, במובן הזה 
השהות במציאות הווירטואלית משיקה לזמן הזייה. המציאות נראית ממשית ואובייקטיבית, מרגשת, חווייתית 

ואמיתית שלא ניתנת למדידה במושגים זמניים.
    הקצנתה של המציאות הווירטואלית מוצגת בסרט מטריקס )Matrix The, 1999 – תמונה מס. 4( הלהיט 
של האחים ווצ'ובסקי )Wachowsky( – "המציאות החומרית שכולנו חווים וכולנו רואים סביבנו היא מציאות 

וירטואלית, המיוצרת ומתואמת על-ידי מגה-מחשב ענקי שכולנו מחוברים אליו; כשהגיבור מתעורר אל תוך 
"המציאות הממשית", מתגלה לעיניו נוף שומם, חורבות עשנות" )ז'יז'ק 2002, 23( 

תמונה מס. 4

 

זמן ההזייה איפיין את הזמן שנחווה בטקסים בתרבויות עתיקות. במהלך הטקס התבטל הזמן הקונקרטי. 
בטקסים "אם אין מעניקים לזמן תשומת לב, הוא אינו קיים" )אליאדה 2000, 79(. האדם הפרימיטיבי חי בהווה 

מתמשך. בחברות שחיו על פי הזמן המחזורי היו רגעים רבים של זמן טקסי, זמן חגים, זמן משחק  וזמן התעלות 
– זמנים חשובים המבחינים בין מעשי היומיום לזמן החברתי, הדתי או הקדוש.  בתרבות המערב "הנצרות היא 
"הדת" של האדם המודרני ושל האדם ההיסטורי, של מי שגילה בו-בזמן את החירות האישית ואת הזמן הרציף" 

)אליאדה 2000, 136(. 
   השהות במציאות המדומה שאינה ממשית מחליפה בימינו את זמן ההזייה הטקסי.  במהלך השהות בזמן זה 

מתבטל הזמן הקונקרטי ונקטע הרצף הליניארי וזמן המירוץ של האדם המודרני. כבני אנוש נחוץ לנו החופש 
–  או לפחות האשלייה של חופש – להגיע אל מעבר לעצמנו ולנדוד לעולמות אחרים, להתעלות מעל לעולם 

המיידי הסובב אותנו. הסייברספייס הופך לאזור מפלט בעת מצוקה במרחב הממשי. ויריליו מזהיר מפני היום 
שבו המציאות המדומה תהפוך לחזקה יותר מהמציאות הממשית – זה יהיה היום בו תתרחש "התאונה הגדולה" 
)רוזן 2016, 127(. הרצון לנדוד באמצעות הזייה לעולמות אחרים מתואר בספרו של סטניסלב לם "כנס העתידנים" 

)1981(. לם בוחן שאלות הנוגעות ליכולת ההכחשה של בני האדם והרצון שלהם לחיות באשליה. בתוך עולם 
כאוטי השימוש בגז הזיות גורם לקבוצת אנשים לחוות חלומות בהקיץ על עולם אוטופי שעל פניו נראה מושלם 

אך למעשה האנושות נמצאת במצב עלוב.  "התנתקות מסוג זה דרושה לנו בה במידה שדרושים לנו בחיינו קשרים 
והשתלבות" )סאקס 2013, 97(.  

חיי נצח
     במהפכה הדיגיטלית טמונה גם ההבטחה לחיי נצח ובמובן הזה ישנה חזרה לזמן הנצחי. זמן שאפיין בעבר את 

תפיסת הזמן הדתית המונותאיסטית.  
           בקפיטליזם הצרכני הזמן הפך למשאב אינדיבידואלי יקר. הצלחה חברתית או כלכלית נמדדת במושגים 

של יעילות ותוצאות מרביות בתוך מסגרת זמן מוגבלת; קביעת לוח זמנים הפכה לנורמה עוד בקפיטליזם 
התעשייתי, אשר ניזון מהמהירות. מה ששיקף את הלך הרוח החדש, יותר מכול, היה המעבר לתשלום לעובדים 

על פי שעות עבודה במקום תשלום על פי יחידות ייצור. עסקים מצאו את עצמם לכודים במירוץ אינסופי להגברת 
התפוקה והתקינו אמצעים לחסכון בזמן )אונורה, 2006(. הרצון להצליח בזמן מינימלי הביא לניסיונות שונים של 

התייעלות. הזמן הפך למוחשי ומטריאלי יותר; לא רק ערכה של הסחורה נקבע באמצעות זמן העבודה הנדרש 
מבחינה חברתית לייצורה, כפי שטען מרקס, אלא גם ההפך – ערכו של הזמן נקבע על פי כמות הסחורה שניתן 

היה לייצר בו )מאלי, 1991(. בסוף המאה התשע-עשרה, השתמש טיילור בשעון עצר ובסרגל חישוב כדי לחשב עד 
לשבריר שנייה את זמנה של כל פעולת ייצור. היתה זו תקופה שבה הזמן החל להיחשב כסחורה והחיים התארגנו 



סביב השעון. 
   בממד האישי, אנשי המערב חיים עם תחושת הזמן הביולוגית של חלוף החיים, של המוות והכליה האישית. 

ביטויים כמו "השעון הביולוגי מתקתק", מבטאים את הדימוי של החיים כמעין שעון אורגני, שזמנו מוגבל וקצוב 
מראש. בחברה המודרנית, הזמן נחווה כמשאב מרכזי ההולך ומתכלה. הוא יחידת ערך, מטבע עובר לסוחר, מצרך 

להשקעה ולצריכה ובעיקר משאב חשוב להצלחה. המיתוס המערבי מבטא חוסר זמן כרוני, יש לנו "יותר מדי 
שעונים, פחות מדי זמן" )עמיחי אצל כהן 2004, 98(

           בחיים החילוניים במערב, הנעדרים אמונה בהישארות הנפש, תחושת הזמן הכללית היא תחושה של 
התקדמות עד כליה – העתיד שונה, כמובן, מן העבר. הזמן מורגש כזורם, חד-ממדי ואמיתי. 

             במהפכה הדיגיטלית טמונה גם ההבטחה לחיי נצח. חברת LivesOn המתרכזת בטוויטר מבטיחה 
שתמשיך לצייץ גם אחרי מותו של אדם “twitting keep ll’you ,beating stops heart your When”. חברת 

Lifenaut מאמינה שתוכל להגיע "למצב שבו יוכלו לקוחותיה  להעביר את תודעתם לכלי קיבול חדש – בין שזה 
יהיה המחשב ובין שזה גוף ביולוגי חילופי. מנהלי החברה מאמינים שבעתיד תתקיים טכנולוגיה שתאפשר הישגים 

מסוג זה ]...[ הם מציעים כבר היום  ]...[ לשלוח ללייפנאוט את המידע הרלוונטי" )צזנה 2013, 112-113(. העושר 
העצום של מידע, שנאגר בשלמותו בשרתי פייסבוק יכול, לגרסתו של צזנה, להחזיר אנשים לחיים בגרסה 

הווירטואלית שלהם. כיום אנו מוקפים ברוחות רפאים של משתמשי פייסבוק שנפטרו והפרופיל שלהם הופך 
לפרופיל הנצחה, אבל "תוך עשורים ספורים, עומדות רוחות הרפאים האלה להפוך להיות הרבה יותר פעילות" 

)שם, 117(. כפילים וירטואלים יוכלו לנהל שיחות לפי קווים שהוגדרו מראש. ההבטחה לחיי נצח המתגלה ביצירות 
ספרותיות ואמנותיות נראית ממשית מתמיד במרחבי העולם הדיגיטלי. במרחב הדיגיטלי נמצאת ההבטחה לצאת 

מהזמן הליניארי, "לרצוח את הזמן" ולהפוך אותו לזמן נצחי כפי שמתאר זאת לואיס קארול בספרו 'הרפתקאות 
78- ,1954 Lewis(  ”אליס בארץ הפלאות' –  השעונים בבית הארנביב אינם זזים מאחר שהכובען “רצח את הזמן

.)80

ביבליוגרפיה 

 אוגוסטינוס, )2001(. וידויים. תרגום מלטינית: קליינברג, א. תל-אביב: הוצאת ידיעות   
    אחרונות, ספרי חמד וספרי עליית הגג.

אונא, י' )1991(. האם יש בפיסיקה עבר ועתיד? מחשבות. 61. כתב עת בהוצאת י.ב.מ. 
   ישראל, אפריל. 

אונורה, ק' )2006(. בשבח האיטיות. כנרת זמורה ביתן.

אייל, נ' )1996(. הזמן האמיתי- החוויה האישית של הזמן. תל אביב: מודן.

אייל, נ' )2004(. החיים כנהר. ידיעות אחרונות וספרי חמד.

איינשטיין, א' )תשס"ה(. רעיונות ודעות. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס.

אילון, א' )תשס"ה(. יצירה עצמית – חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה. ירושלים: הוצאת ספרים 
   ע"ש י.ל. מאגנס.



אליאדה, מ' )2000(. המיתוס של השיבה הנצחית-ארכיטיפים וחזרה. תרגום מצרפתית: 
   ראובני, י. ירושלים: הוצאת כרמל.

אליצור, א' )1994(. זמן ותודעה- תהיות חדשות על חידות עתיקות. תל אביב: משרד הבטחון 
   ההוצאה לאור.

אשכנזי, י' )1991(. שעונים ביולוגיים. מחשבות. 61. כתב עת בהוצאת י.ב.מ. ישראל, אפריל.

בורקהארט, י' )תש"ט(. תרבות הרנסאנס באיטליה. תרגום: שטיינברג, י' ירושלים: מוסד 
ביאליק. 

בילצקי, ע' )1996(. פרדוקסים. משרד הבטחון ההוצאה לאור. 

ברודל, פ' )2005(. הדינמיקה של הקפיטליזם. תל אביב : הוצאת רסלינג.

גליק, ג' )2007(. אייזיק ניוטון. ירושלים: הוצאת כתר.

גרנות, י' )2016( על הזמן והמרחב: כשתורת היחסות ותורת הקוואנטים נפגשות. על הזמן – 
    הזמן במחקר ובחוויה האנושית. מוסף מיוחד בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

דבור, ג' )1992(. חברת הראווה. תרגום: רז, ד' תל-אביב: הוצאת בבל.

דווידסון, ג' )2004(. ניהול זמן. תל אביב: אפוס הוצאה לאור.

דן, י' )2000(. אפוקליפסה אז ועכשיו. הרצליה: הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד.

הגר, ע' )2004(. זמן ואקראיות – שאלות פתוחות בפיסיקה מודרנית. תל אביב: הוצאת מפה 

הויזינגה, י' )1966(. האדם המשחק- על מקור התרבות במשחק. ירושלים: הוצאת 
   האוניברסיטה העברית ומוסד ביאליק.

הויזינגה, י' )2009(. סתיו ימי הביניים. ירושלים: כרמל. 

הוקינג, ס'  )1989(. קיצור תולדות הזמן מן המפץ הגדול עד חורים שחורים. מאנגלית: לוטם, 
    ע'. הוצאת ספרית מעריב.

הוקינג, ס' )1994(. חורים שחורים, גורי – יקומים ומסות אחרות. תל אביב : ספריית מעריב.  ואלי הרן, א' )תשס"ה(. 
"משיחיות פוליטית בצרפת במאות ה-17-16". בתוך: קפלן, י' )עורך(. 

    שלהי מאות קיצים של עידנים. ירושלים: מרכז זלמן שזר ותולדות ישראל.

ואן-גנפ, א' )1986(. "טקסי התבגרות". בתוך : רפופורט, ת' )עורכת(. בין שני עולמות. 
   ירושלים: האוניברסיטה העברית.

וינריב, א' )2011(. מדיקרט עד יום פילוסופיה במאות ה-17 וה-18. האוניברסיטה הפתוחה,  
   כרך א'.



וינריב, א' )2011(. מדיקרט עד יום פילוסופיה במאות ה-17 וה-18. האוניברסיטה הפתוחה,  
   כרך ג'.

ויריליו, פ' )2006(. המרחב הביקורתי. תל-אביב: הוצאת רסלינג.

ז'יז'ק, ס'  )2002(. ברוכים הבאים למדבר של הממשי. תל אביב: הוצאת רסלינג. 

זכאי, ד' )1998(. זמן פסיכולוגי. אוניברסיטה משודרת: משרד הבטחון ההוצאה לאור.

זנד, ש' )2015(. היסטוריה בדמדומים – הרהורים על זמן ואמת.  תל אביב: הוצאת רסלינג.

יונג, ק' ג' )1994(. זכרונות חלומות מחשבות. מודן הוצאה לאור.

לורנץ, ד', רוזנן ב' )2016( תעתועי זמן במערכות תוכנה גדולות. על הזמן – הזמן במחקר 
   ובחוויה האנושית. מוסף מיוחד בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

ליבוביץ, י' )2002(. אמונה הסטורית וערכים. מאמרים והרצאות. ירושלים: אקדמון.

מאלי, י' )1991(. בחיפוש אחר הזמן ההיסטורי. מחשבות. 61. כתב עת בהוצאת י.ב.מ. 
    ישראל, אפריל.

מילר, ז' א' )2008(. הארוטיקה של הזמן. הוצאת רסלינג. 

משה, מ' )2003(. תפיסת הזמן בעידן המדיה החדשים. פתו"ח- כתב עת בנושאי פוליטיקה תקשורת וחברה, 5, 
.114-141

נוימן, ע' )2006(. "הקדמה- הזמן של ויריליו" בתוך: המרחב הביקורתי. תל-אביב: הוצאת 
   רסלינג.

ניטשה, פ' )1986(. הרצון לעצמה. כרך א'. תרגום: אלדד, י'  ירושלים ותל-אביב: הוצאת 
   שוקן.

סאקס, א' )2013(. הזיות. תרגום: אונא, י'.הוצאת זמורה ביתן, דביר.

סטניסלב, ל' )1981(. כנס העתידנים. תרגום: פאולינה, צ'. הוצאת שוקן

עמיחי, י' )2004( יותר מדי. מתוך: ספר הציטטות היהודי, בעריכת פרופ' אדיר כהן, הוצאת כנרת. 

פונקנשטיין, ע' )1991(. זמנים ישנים וחדשים. מחשבות. 61. כתב עת בהוצאת י.ב.מ. 
    ישראל, אפריל.

פרום, א' )1992(. מנוס מחופש, תרגום: עמית, ת' תל-אביב: דביר הוצאה לאור.

פרידמן, ד'  )2006(. סביבות וירטואליות. משרד הביטחון ההוצאה לאור.

פרייס, ה' )2002(. חץ הזמן ונקודת ארכימדס- כיוונים חדשים לפיסיקה של הזמן. לוד: זמורה – ביתן.



צזנה, ר' )2013(. המדריך לעתיד – המהפכות הטכנולוגיות שישנו את חיינו. גאלה קדם 
  דפוס בע"מ. 

קאקו, מ' )2005(. היקום של איינשטיין. אריה ניר הוצאה לאור.

קרישנמורטי, ז' ובוהם, ד' )2003(. קץ הזמן. 'אסטרולוג' הוצאה לאור.

ראסל, ב' )2001(. "הפילוסופיה והתאולוגיה של אוגוסטינוס הקדוש". בתוך: קרן, מ' )עורך(. 
    תולדות המחשבה המדינית. האוניברסיטה הפתוחה. כרך א'. 

רוזן, א' )2009(. דחיסת מרחב וזמן באמנות הסייברספייס. )עבודה לשם קבלת תואר דוקטור 
    לפילוסופיה(. אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב. 

רוזן, א' )2016(. אמנות הסייברספייס. תל-אביב: הוצאת רסלינג.

שביד, א' )1984(. ספר מחזור הזמנים. הוצאת עם עובד. 

שושני, י' )2008(. חומר ורוח- יסודו הרוחני של היקום. אוניברסיטה משודרת: משרד הבטחון 
   ההוצאה לאור.

שגיב, ג'  )2016(. סופו של הזמן: משהו על חישובי קץ. מוסף מיוחד בהוצאת האוניברסיטה 
  הפתוחה.

שליין, י' )2016(. תפישת מהות הזמן בין האונטולוגיה האפלטונית והפיסיקה האריסטוטלית. 
   מוסף מיוחד בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

Agur ,E .(1997) .Poem of Time and Space. Pace Safortim.

Beckett,	W.	(1994).	The	History	of	Painting.	 In Association with the National Gallery of Art. 
Washington ,d.c.  

Bluedorn ,A .C .(2002) .The Human Organization of Time. Stanford Business Books.

Levine,	R.	(2006).	A	Geography	of	Time.	N.Y:	Basic	Books.

Lewis, C. (1954). Alice in Wonderland. Copyright in this edition
William Collins Sons& Co.Ltd    

Nir ,B .(2015) .From” In the Beginning God Created “to” Time is Money – “The Nostalgia for  Mystic	
Time in Western Culture .“Alternative Spirituality and Religion Review	6:2	



האינטרנט ככלי בידי החברה האזרחית
דודי מקלברג

מאמר זה טוען כי החברה האזרחית נשענת על שלושה שלבים בשימושי המרחב האינטרנטי. ראשון, יכולת הנגישות 
החופשית למידע מובילה את אלו המושפעים ממידע זה לפתח הזדהויות עם נושאים חדשים. בשלב השני, חלק מהאנשים 
האלה ינסה לשכנע אחרים באמצעות הפצת המידע שנרכש ומידע חדש. לבסוף, פיתוח זהות והפצתה עשויים להוביל 
לידי מעשים וגיוס חברים חדשים כדי להגשים את מטרת תת-התרבות החדשה שהתפתחה. מאמר זה מבקש לחשוף את 
שלושת השלבים באמצעות מחקר הבוחן סוגיות סביבתיות בחברה הישראלית, באמצעות הצגת סקר וראיונות עומק עם 
נציגי 78 ארגוני סביבה בישראל, ונתונים עדכניים לגבי שימוש החברה האזרחית בפייסבוק, המשמש ככלי חשוב לגיוס 

תמיכה בנושא הסביבתי.

מהפכת התקשורת מהווה נתבך מרכזי להתפתחותן של תנועות חברתיות. הברמאס )1978( ציין כי ספרים מודפסים, 
פמפלטים   ומכתבים החלו ליצור גישה ל'מרחב הציבורי' בסוף המאה התשע-עשרה. אזרחים החלו להתנהג כגוף ציבורי 

כאשר החלו להתדיין באופן בלתי מוגבל, המוגן על ידי ערבות של חופש ההתאספות וההתאגדות, והחופש לבטא את 
דעותיהם ללא מחסומים תקשורתיים Pusey,) 1978; Warf and Grimes, 1997(. בעקרו של דבר, המרחב הציבורי כולל 

את המוסדות התקשורתיים של חברה באמצעותם מופצים עובדות ודעות, ונבנה מאגר משותף של הידע המשותף 
כבסיס לפעולה פוליטית קולקטיבית. לכן, מאז המאה השמונה עשר, תקשורת ההמונים התפתחה כמקור המידע 

.)McNair, 1995)  העיקרי של החוויה החברתית המשותפת
רשת האינטרנט צברה משמעות פוליטית וחברתית ייחודית, ככל שגדל שמספר האזרחים ברחבי העולם אשר 

עושים בה שימוש כדי ללמוד על מדיניות ופעילויות הממשלה, מקיימים דיונים בסוגיות ומקבלים מידע שיכול להקל 
על השתתפות פעילה (Bimber, 1998(. בעוד שעד העשורים האחרונים תנועות חברתיות היו תלויות באמצעי תקשורת 

כגון הדפוס, הטלגרף, רדיו והטלוויזיה, אשר מאופיינים כחד כיווניים, לאינטרנט יש איכויות אינטראקטיביות המייחדות 
אותו ומאפשרות התפתחות שיח ציבורי נרחב. האינטרנט מתאפיין זרימת מידע ברשתות תקשורתיות המאפשר זרימת 

 Howard, 2003;) מידע נרחב בין מספר גדול של שחקנים, ויצירת אפשרויות עשירות עבור אינטראקציות דמוקרטיות
 .)Langman, 2005

(Dahl 1989:339( מצביע על טרנולוגיות תקשורתיות כממלאות תפקיד מרכזי בתהליך המאפשר את יצירת 'המדינה 

הדמוקרטית המתקדמת', בו מדיניות מעוגנת בשיקול דעתו של 'ההמון'. חוקרים אחרים ציינו את האינטרנט כמרחב 
 electronic republic) )Bimber, 1998;) 'ו'רפובליקה אלקטרונית )tele-democracy) 'מבטיח לייצירת 'טלא-דמוקרטיה

Etzioni, 1993; Negroponte, 1995; Pavlik, 1996; Salter, 2003(. לאופיו של המרחב הקיברטי שי גם השלכות 

 Langman, -מציין )מצוטט ב Kellner-מרחיקות לכת על גיוס התמיכה בדמוקרטיות הסיוע בדיון הדמוקרטי. כפי ש
54-55 :2005( 'האינטרנט נותר אחת הממלכות הבודדות בו ניתן למצוא מרחבים אשר נותרו לא ממוסחרים בעולם  

האולטרה ממוסחר של הקפיטליזם הטכנולוגי'.
(Schumpeter 1966( ו- (Down 1957( טענו כי העלות הגבוהה של המידע בעבר הסבירה מדוע הציבור מיודע בצורה 

כל כך 'גרועה'. בניגוד לכך, האינטרנט מספק כיום פלטפורמות מידע בעלות נמוכה יחסית  וקלה לגישה שבה אנשים 
 Hampton and Wellman, 2003; Wellman and Mileba,) ומידע מצטלבים בקבילות וירטואליות או תת-תרבויות

1998(. ההבטחה הפוליטית והחברתית של המרחב הווירטואלי היא הפחתה ניכרת של עלות החיפוש וההפצה של ידע 

פוליטי, במיוחד בדמוקרטיות המתועשות  מדיום זה מאפשר לחברה האזרחית להפיץ מידע עצמאי וטול שומרי סף 
שיכול לתמוך בפיתוח ופעילויות של תת תרבויות שונות.

אחד היתרונות העיקריים של הגישה הזולה למרחב האינטרנטי הוא היכולת לקיים שיח אלטרנטיבי לשיח ההגמוני, 
 Warf and) 'המאתגר מערכות קיימות של שליטה ולגיטימציה והפצת תביעות פוליטיות של אזרחים חסרי עוצמה'

Grimes, 1997(. הסייברספייס מאפשר למסרים מגוונים, אשר לעיתים קרובות אמצעי התקשורת המסורתיים התעלמו 

מהם, להגיע לדעת הקהל ובכך להתגבר על שומרי הסף של אמצעי התקשורת המסורתיים. לפיכך, האינטרנט עוזר 
לארגונים לא ממשלתיים להתגבר על אחד המכשולים העיקריים העומדים ביניהם לבין יכולתם לידע את החברה – 

נראות. כפי ש- Rucht )2004: 42( טוען, 'תנועה חברתית חסרת סיקור תקשורתי אינה קיימת הלכה למעשה'. 



האינטרנט מספק לתנועות האזרחיות הזדמנות לייצר זרימת מידע בלתי מתווך או מסונן, שיכון להאיר 
נושאים שהציבור לא נחשף אליהם. יתר על כן, הוא מספק לתנועות חברתיות אמצעי זול ומהיר של תקשורת 

בינלאומית, או במילותיו של Leighninger )2011:21( 'המדיה החברתית מקלה על בניית ותחזוקה של רשתות 
אינטראקטיביות של אנשים, בעלות רמה גבוהה יותר של כוח אלקטורלי, משאבים כספיים ויכולת פתרון בעיות 
קולקטיביות'. אופן תקשורתי זה מהווה יתרון לארגונים גמישים ורופפים, ומסיבה זו מתאים לתכונות הבסיסיות 

.)Castells, 2001; Lance, 2003a) של התפתחות התנועות החברתיות בעידן המידע
השיח הסביבתי בישראל הוא דוגמה לשיח נוגד-הגמוניה שכזה (Mekelberg, 2012(. כמדינה שנוסדה 

במחצית המאה העשרים, ישראל מהווה מדינה צעירה העומדת בפני אתגרים קיומיים, כלכליים וביטחוניים. בעוד 
הרעיון של 'שימור' היה מרכזי -מאז ומתמיד בתרבות הישראלית, הרעיון של 'איכות הסביבה' עומד כמעט בניגוד 
לתפיסה הציונית הבסיסית של 'פיתוח מהיר' (Alon, 2002(. במובן זה, איכות הסביבה הייתה תמיד במקום משני 

ביחס לפיתוח יישובים חדשים, סלילת כבישים וכל צורך צבאי. יחד עם זאת, בשני העשורים האחרונים ניכרת 
התפתחות בתפיסה הסביבתית בחברה האזרחית בישראל, אשר הובילה השתתפות גוברת של הציבור הישראלי 

במיזמים סביבתיים (Mekelberg, 2012(.  התפתחות זו של מודעות סביבתית במרחב הציבורי הישראלי לא 
ניתן לייחס להשפעת גומרים ממשלתיים רשמיים. התפתחות זו הינה פועל יוצא של מסרים אשר הופצו על ידי 

החברה האזרחית וחלחלו במערכות הפוליטית והחברתית והשפיעו גם על אבני היסוד של התפיסה הציונית. 
שינוי קיצוני זה הופך את ישראל למקרה בוחן מעניין ושימושי במיוחד על מנת לחקור את תהליך שלוש 

השלבים המוצג במאמר זה. ראשית, האינטרנט מאפשר ליחידים ולקבוצות ללמוד תחומי עניין חדשים, לעיתים 
נושאים שאינם מוצאים את דרכם אל התקשורת המסורתית. כפי ש- Lang ן- Lang )1966: 446( טוענים, 

'המידע בתקשורת ההמונים הפך לקשר היחיד שיש לרבים עם הפוליטיקה. רוב מה שאנשים יודעים מגיע אליהם 
"יד שנייה או שלישית" מתקשורת ההמונים או מאנשים אחרים'. תהליך זה חשוב במיוחד בחברות דמוקרטיות, 

בהן ליידע את הציבור הוא חלק מהתהליך הפוליטי. McLuhan )1974: 57( מייחס חשיבות רבה להיבטים 
הטכנולוגיים של השתתפות תקשורת ההמונים:

במהירות מידית הקהל הופך לשחקן, והצופים הופכים לשותפים. על ספינת החלל כדור הארץ או בתיאטרון 
הגלובאלי, לקהל והצוות הופכים לשחקנים ומפיקים במקום צרכנים. הם מחפשים לתכנן אירועים במקום לצפות 

בהם ]...[ האפשרות להשתתפות הציבור הפכה לצו טכנולוגי.
במובן זה, האינטרנט גובר על כל טכנולוגיית תקשורת אחרת, מה שמאפשר גישה הרבה יותר קלה למידע 

והשתתפות. בתוצר הינו אזרחים מודעים ומעורבים יותר בתהליך הדמוקרטי.
בעוד השלב הראשון בתהליך מתפתח בדרך כלל על ידי אנשים פרטיים ואילו שני השלבים הבאים קשורים 

בארגונים פוליטיים ואזרחיים. בשלב השני, החברה האזרחית עושה שימוש במדיום החדש להפיץ מידע ולהעלות 
בעיות אשר אינם זוכים לתשומת לב של התקשורת המסורתית. בשלב האחרון, האינטרנט משמש ככלי לגיוס 

תמיכה ותומכים.
כדי להמחיש את תהליך שלוש השלבים, מאמר זה בוחן את ההשפעה של האינטרנט על עמדות בחברה 
הישראלית בנוגע לנושאים סביבתיים. הוא משיג מטרה זו על ידי הצגת סקר וראיונות עומק עם נציגים של 

שבעים ושמונה ארגוני סביבה בישראל, יחד עם נתונים עדכניים לגבי שימוש החברה האזרחית באתר הפייסבוק 
ככלי חשוב לגיוס תמיכה במטרה הסביבתית. מאמר זה בוחן גם את תפיסות ארגוני איכות הסביבה בנוגע 

לאינטרנט כמקור ייחוד לאיסוף מידע והפצתו, ואת השפעתו על אופן הפעולה של ארגוני החברה האזרחית.

פיתוח מודעות
 Burgess and Gold, 1985; Colin) התקשורת מספקת מידע שמעצב את תהליך הלמידה שלנו אודות העולם
and Longman, 1997; Herman and Chomsky, 1988; Wallack, 1990(. ככל שאירוע מרוחק יותר מסביבה 

 Davidson, 1974; Legley and) המידית שלנו, כך גוברת התלות באמצעי תקשורת ההמונים לקבלת מידע בנושא
Wittkopf, 1991; Lippmann, 1922; Manheim, 1986; Zucker, 1978; Zue et.al., 1993(. ללא סיקור תקשורתי, 

נושאים ואירועים אינם יכולים לחדור לזירת השיח הציבורי או להיות חלק בתהליכים פוליטיים. 'אב הטיפוס של 
תהליך התקשורת', טוען Carey )1977: 412( 'הוא שכנוע, שינוי עמדות ושינוי התנהגות חברתיות באמצעות 

העברת מידע, השפעה או מיזוג'.
אופי ואיכות המידע הינו חיוני בתהליך זה. Karlins ו-Walters )1969( גורסים כי תקשורת ההמונים כרוכה 



ביצירה ותחזוקה של סטריאוטיפים באמצעות יצירת מטריצה תרבותית עצומה בה ניתן לפתח דימויים ותמונות 
ללא התייחסות למציאות המוצגת. עם זאת, הזרם המרכזי בתקשורת יוצר חסמי הפני הפצת מידע בצורה של 

שומרי סף פוליטיים ומוסדיים. לעומת זאת, בהיעדר שומרי סף כאלה, האינטרנט יכול להתגבר על מחסומים 
 Comor .אלה על ידי הפצת מידע ומשיכת תשומת הלב לסוגיות שאינן מוכרות באמצעי התקשורת המסורתיים
2001(( מזהה את האינטרנט טכנולוגיית הליבה המשנה את הדרכים בהן אנשים מבינים את העולם ואת הזכויות 

שלהם בתוכו. 'איכויות הביזור והדמוקרטיזציה של טכנולוגיות המיחשוב החדשות מקלות על הפיתוח של תנועה 
עולמית למען הטוב הכללי, בו אנשים יכולים להתעלות מעל אינטרסים אישיים ולאומיים ושואפים לפתרונות 

.)Howard, 1993: 286( טובים לביות מהן סובל כדור הארץ כולו
האינטרנט יכול גם לספק גישה לכישורים ומשאבים הנדרשים למאבקים חברתיים ואינם קיימים באזור 

 Della Porta and Mosca,) מסוים. רשתות מקוונות משמשות כלי עזר לארגונים כאמצעי תקשורת וכמקור מידע
Warkentin, 2001 ;2005(. 'כל מי שמעוניין לקבל מידע על כל פעילות מזיקה, לא מוסרית, או בזבזנית של 

חברות או ממשלות יכול כעת למצא אתרי אינטרנט המכילים תיעוד היסטורי מתעדכן של עבירות כנגד האינטרס 
הציבורי' (O`Brien, 1999: 183(. האינטרנט יוצר צורות חדשות של העברת מידע קלה יחסית, תקשורת, תיאום 
וקשרים בין שחקנים חברתיים הנעזרים במרחב המקוון לגיוס חברתי אשר אינו קשור ישירות למיקום הפרטים 

.)Langman, 2005) על פני הגלובוס

השאלה הראשונה העולה מסקירה זו היא עד כמה מרכזי האינטרנט בתהליך זה לעומת אמצעי תקשורת 
אחרים? כדי לגלות את התשובה לשאלה זו, המחקר סוקר נציגי שבאים ושמונה ארגוני חברה אזרחית סביבתיים 

בישראל. הם התבקשו לדרג את החשיבות של מספר מקורות מידע להתפתחות של המודעות הסביבתית 
שהובילה להקמתם הארגון בראשו הם עומדים )בין 0 – לא רלוונטי, ל-10 מאוד חשוב(.

הנתונים מאשרים כי האינטרנט הוא מקור המידע העיקרי עבור החברה האזרחית לפיתוח מודעות )ממוצע 
של 6.15(. מקורות ממשלתיים מדורגים במקום השלישי, כמעט נקודה אחת מתחת לאינטרנט )ממוצע של 5.25(, 
בעוד מערכת החינוך במקום האחרון )ממוצע של 3.2(. במילים אחרות, על פי נציגי החברה האזרחית, האינטרנט 

הוא מקור המידע העיקרי שלהם, בעוד שכצפוי מקורות רשמיים של המדינה אינם מספקים מספיק מידע, או 
לחילופין המידע אינו זמין לציבור הרחב.

ארגונים חברתיים אינם נהנים מגישה חופשית למקורות מידע ממשלתיים רשמיים ומקבלים את רוב הנתונים 
הדרושים להם מהאינטרנט. יאיר אנגל )2008(, מנהל קיימא, ארגון מקומי לפיתוח בר-קיימא, אומר כי 'בעת 

טבלה 1: מקורות המידע של החברה האזרחית



שהקים את הרגון, מקור ההתייחסות היחיד שהיה לו על הסביבה היה האינטרנט. רותם גור )2007(, העומד 
בראש אדממא, המרכז לקיום מעשי בישראל, מסכים וטוען כי 'בנינו הכל באמצעות האינטרנט. במהלך השלבים 

הראשונים של הארגון, אתרי אינטרנט היו המקור היחיד למידע'. 
השימוש במרחב האינטרנטי הינו מוגבל לשלב הקמת הארגונים החברתיים. החברה האזרחית עושה שימוש 
באינטרנט גם בפעילויות היומיום שלה. מוחמד חאטיב )2007(, המנהל הכללי של ארגון הגליל למחקר ושירותי 

בריאות, מדגיש את השימו באינטרנט למטרות אלו. 'בהזדמנויות רבות אנו לומדים על אזור מסוים ואודות חומרת 
הבעיות הסביבתיות מתוך האינטרנט. אנו מחפשים בעיות שאנחנו יכולים להגיב ]...[ אתה לא יכול להיות מנותק. 
זהו הכלי היעיל ביותר של ההווה, ואתה צריך לאמץ אותו על מנת ליצור שינוי'. אילן גרין-סויסה )2008(, מנכ"ל 

קבוצת 'ירוק' בעכו, מוסיף מימד גלובלי לאיסוף המידע. 'אנחנו עושים שימוש מסיבי באינטרנט. הוא מחבר אותנו 
אל הכפר הגלובלי, טביעת הרגל של האינטרנט על הפעילות אותה אנו מבצעים ברורה'.

אם כן, השלב הראשון של השפעת האינטרנט על החברה האזרחית הינו השיח המקוון, שיכול להעלות 
נושאים חדשים לשיח הציבורי. חשיבותו בעיקר בהעלאת נושאים אשר שנדחו או הוכחשו על ידי הזרם המרכזי 

של האליטות והתקשורת. בתחילה, אנשים פרטיים רוכשים מידע, אשר מופץ בדרך כלל על ידי תת-תרבויות 
זרות. מידע זה מעודד אנשים מסוימים לפתח מודעות של תת-תרבות זו, אשר מובילה את חלקם לשלב השני, 

אשר כולל את הפצת המידע נוגד-ההגמוניה לתרבות המקומית.

הפצת מידע
המרכיב השני התהליך שלוש השלבים האינטרנטי הינו ההפצה של מידע. האינטרנט משמש ככלי רב עוצמה 

בהפצת מסרים הנוגדים את השיח הרווח בנושא נתון. Warf ו- Grimes )1997: 261( טוענים כי 'יחידים וקבוצות 
מפיצים מסרים מגוונים אשר אינם מקבלים את האידיאולוגיה והפוליטיקה השליטים כטבעיים, נורמליים או 
הכרחיים'. שיח נוגד-הגמוניה זה מאתגר את מערכת השליטה הקיימת, ומאפשר לחסרי העצמה לגיטימציה 

בפרסום טענותיהם הפוליטיות והחברתיות. האינטרנט מאפשר ליחידים מרחבי העולם להביע את תפיסת העולם 
בהם הם מחזיקים, ולנסות להשפיע על אחרים.

ארגונים חברתיים מבינים שמידע הוא תהליך דו-כיווני, היכול להשפיע על יחידים ועל החברה האזרחית, בדרך 
בו הוא השפיע עליהם. האינטרנט מאפשר לארגונים החברתיים תקשורת פנימית וחיצונים, מה שמאפשר תפוצה 
 Della Porta, 2005:) גובהה ומידית למספר גדול של צרכנים, ללא מחסומים של מרחב, זמן או חסמים פוליטיים

Warkentin, 2005: 143 ;181(. על לאחרונה, שומרי הסף עמדו בין החברה האזרחית ובין שיתוף חופשי של מידע. 

מטבעו, האינטרנט הוא מדיום דו כיווני, לכן כל אחד יכול להיות שותף בתהליך התקשורתי כמפרסם וכרוכש מידע 
.)Compaine and Gomery, 2000; Todreas, 1999(

Clark )2003: 111( טוען כי 'האינטרנט הוא מדיום טוב יותר להפצת מידע ודעות מאשר לבניית אמון, פיתוח 

עקביות ופתרון מחלוקות'. אולם כיום אנו רואים כי לארגונים חברתיים יש יתרון על פני מקורות רשמיים, שכן 
 .)Duran et.al., 1990( 'צרכני התקשורת ברחבי העולם אינם נסמכים באופן בלעדי על מידע המגיע מ'מומחי ידע

הציבור נוטה להאמין למידע המגיע מארגוני החברה האזרחים יותר מזה המגיע ממקורות רשמיים של המדינה. 
רבים חשים כי למקורות המדיניים יש מניעים נסתרים, בעוד שאנשים 'כמוך וכמוני', שמקדישים את חייהם כדי 

לקדם מטרות ציבוריות, הם ,טהורי מטרות' ולכן נתפסים כאמינים יותר.

הנתונים מאשרים כי האינטרנט הינו האמצעי המרכזי להפצת מידע עבור ארגוני החברה האזרחית )ממוצע 
של 7.2(. במקום השני מופיעה העיתונות המקומית, אותה מוצאים הארגונים כקלים יותר לחדירה מאשר 

העיתונות הארצית וערוצי התקשורת האלקטרוניים הארציים. במילים אחרות, האינטרנט מהווה את המקור 
העיקרי להפצת מידע, בעיקר בשל העדרם של שומרי הסף. ככל שערוץ התקשורת ממוסד יותר ובעל ראיית 

עולם רחבה יותר, כן יקשה על הארגונים האזרחיים לשכנעם בחשיבות השיח האלטרנטיבי.
ארגונים לא ממשלתיים רבים מבינים כי התקשורת בכלל, והאינטרנט בפרט, הם בעלי השפעה בטיפוח לשינוי 

פוליטי וחברתי. רותם גור )2007(, ראש אדממא, מרכז לקיום מעשי בישראל, אומר כי 'הפרסום הישיר והפצת 
המידע שלנו נעשים באמצעות האינטרנט. זוהי הדרך בה אנו מיידעים את הציבור על קיומנו'. דניאלה שטרן 

)2008|(, הנשיאה הארצית של סורופטימיסט, קואליציית נשים בינלאומית, העוסקת בין השאר בנושאי איכות 
הסביבה, טוענת כי 'אם אתה מחפש מודעות, אתה צריך להיות ברשת. לכל סניף באירופה ובאמריקה יש אתר. 



האינטרנט הפך לכלי מרכזי בפרסום והפצת מידע. זוהי הדרך המהירה והזולה ביותר'. דורון ברנע )2008(, מייסד 
משמר בעלי החיים, מתאר את הדרך בה הקים את הארגון: 'פרסמתי את הרעיון בכמה פורומים ברשת. אנשים 

התחילו להגיב ובקשו ממני פרטים נוספים. אני מסוג הבחורים שרק מקשקש, אז השקנו את האגון'.
העלות הנמוכה והמידיות המאפיינים את הסייברספייס והעדר המחסומים הרשמיים מסייעים לארגוני 

החברה האזרחית להפיץ מידע חדש, נוגד-הגמוניה. בהתחשב בעובדה כי ארגונים אלה הם חסרי מקורות 
כלכליים וקשרי תקשורת במרבית המקרים, נראה כי האינטרנט הינו המדיות המתאים ביותר עבור ארגונים לא 

ממשלתיים. יתר על כן, ככל שהארגון פחות ממוסד ובעל אמצעים כלכליים מוגבלים יותר, כן עולה חשיבות 
האינטרנט לצרכי הארגון בהשוואה לערוצי תקשורת אחרים, בשל עלותו הנמוכה, העדר מחסומי כניסה והקלות 

היחסית בתהליכי ייצור והפצה של מידע (Wiesslitz, 2009(. מטרת הפצת מידע אינה מוגבלת לידוע הציבור. 
מטרתו היא גם יצירת שינוי וגיוס תמיכה ותומכים.

גיוס תמיכה ותומכים
הציבור רוצה מידע ויש לו את האמצעים להשיג אותו מתוך מגוון של מקורות שונים. בעבר הלא רחוק, ובמידה 

רבה גם כיום, לאליטות השולטות הייתה את היכולת לשלוט בהעברת מסרים, ובכך לשלוט ולנווט את התפתחות 
התרבות הלאומית ואופן ההשתתפות בה. מהפכת התקשורת הדיגיטלית יצרה מצב חדש בו מסרים גלובליים 

חוצי גבולות מצליחים להשפיע על תרבויות וזהויות מקומיות, ומכאן על דרך ההתנהגות של אזרחים ברחבי 
העולם. פעולות אלו יוצרות לחץ על האליטות השולטות ומשפיעות על יכולתן לשלוט.

כשם שארגונים חברתיים מתפתחים כתוצאה מרכישת מידע מבוסס אינטרנט, כל הם עושים שימוש במדיום 
זה במטרה לגייס לגייס תמיכה ולשנות התנהגות. 'הם מעוררים מרחב ציבורי רדום באמצעות יצירת מרחב 

ברשת החדשה להשתתפות ויציאה מהמרחב הטריטוריאלי במטרה לעורר דיון' (Bruszt, 2005: 149(. בכך מהווה 
האינטרנט הזדמנות חדשה לתנועות החברתיות.

כפי שקרה לאחר חידושים טכנולוגים שקדמו לו, האינטרנט מרחיב את התקשורת הפוליטית ומקל על 
 Fisher, 1997; Hill and Hughes, 1998;) אזרחים את תהליך ההשתתפות בחיים החברתיים והפוליטיים

Tarrow, 2011(. אתרי האינטרנט מהווים שילוב של טכנולוגיות, שחקנים ופעילויות המניבים תבניות חדשות של 

השתתפות אזרחית מקוונת. 
התהליך העכשווי של פתיחות ברחבי העולם והחברה הגלובלית מונע על ידי היכולת של אזרחים לתקשר 

זה עם זה, להשתתף בחיים חברתיים ופוליטיים ולתקשר עם הרשויות בקלות גדולה ובעלות נמוכה יותר מאשר 

טבלה 2: דרכי הפצת מידע של החברה האזרחית



בעבר. אלו מביננו המחויבים פוליטית יעשו שימוש באינטרנט כדי לשפר את דרכי ההשתתפות. תהליך זה 
מאפשר ליחידים להתחבר לקבילות וחברות ולהשפיע על תוצרים של תהליכים חברתיים ברמה הארצית וברמה 

הבינלאומית. כפי ש- Shaw )2000: 33( מתאר זאת
תפקיד התקשורת בחברה האזרחית מתגבר לאור התמורות הפוליטיות היסודיות של זמננו. החל משנות 
השמונים, יש משמעות עמוקה לתפקיד התקשורת עבור תנועות הדמוקרטיזציה באמריקה הלטינית, מזרח 

ומרכז אירופה וברית המועצות לשעבר, ובחלקים רבים של אסיה, אפריקה ואפילו במזרחי התיכון.
הגלובליזציה של תקשורת ההמונים והאינטרנט במיוחד כמדיום רב-כווני, מביאים עימם השפעות רב-

 Giddens )1991: .תרבותיות המקלות על תהליך השיוך וההשתתפות בקבוצות גלובליות, חברתיות ותרבותיות
187( מסכם תהליך זה בהצהירו כי

אנו חיים 'בעולם' במובן שונה מתקופות קודמות בהיסטוריה. כולם עדיין ממשיכים לחיות חיים מקומיים, 
והאילוצים של הגוף מבטיחים כי כל אדם, בכל רגע, ממוקם בהקשר של זמן ומרחב. יעם זאת, השינוי של מקום 

וחדירתו של המרחק לתוך פעילויות מקומיות, בשילוב שם ניסיון מתווך, הינם מרכזיים בשינוי ההבנה מה הוא 
אותו 'עולם' הלכה למעשה.

האינטרנט מקל על ההבניה החדשה של זהויות גמישות ומרחיב קשרים חברתיים באמצעות הריסת מחיצות 
של זמן ומרחב. תהליך זה מקל על היווצרות זהות קולקטיבית חוצת גבולות ברשתות חברתיות, בשל האפשרות 

.)Gurak and Logie, 2003) לשתף אמונות משותפות העשויה להוביל לפעילות משותף ברשת ומחוץ לה
בשל האופי האינטראקטיבי של האינטרנט, קבוצות חברתיות צריכות ליצור פעילויות מקוונות אשר ייצרו 

תחושת קהילה בקרב האנשים אותם אם מנסים למשוך. בניגוד לאופי הלעיתים בודד של החיים המודרניים, 
האינטרנט יכול לשלב את הפרט לקבוצה ובכך לספק לו תחושת ייחודיות. חברות בקהילה כזו נותנת משמעות 

.)Giddens, 1991) לחיים של הפרט ובעקבותיה מחויבות לפעולה שתספק רגש של שביעות רצון
התנועות החברתיות העכשוויות זקוקות לזהויות קולקטיביות. הן מספקות לפרט עם זהות קבוצתית 

המובילה לעיתים לפעולה (Klandermans, 1992(. בנוסף, זהות קולקטיבית מאפשרת לרשתות אישיות 
 .)Melucci, 1996) וחברתיות לחדד את הגדרת הערכים, המשמעויות של מעשיהם ותחומי האפשרות לפעולה

לבסוף, בעיקוק הזהות הקולקטיבית, קבוצות אלו יכולות לקדם תמורות חברתיות בחברות דמוקרטיות סובלניות 
.)Langman, 2005)

 Kahn and) 'המרחב הציבורי הווירטואלי, המתפתח באינטרנט, מאפשר התפתחות 'פוסט-תת-תרבות
Kellner, 2004( – רשתות בינאישיות של דיון, ויכוח והבהרה המטפחות מרחבים של מבנים דמוקרטיים של 

משא ומתן והבעה של מערך זהויות העשויים להיות מנותקים מעיגון לאומי, אתני או דתי. פוסט-תת-תרבות 
זו מאשפרת לאנשים את החופש להגדיר ולבנות מחדש את עצמם על בסיס של הוויה וניסיון פוליטי ותרבותי 

אלטרנטיבי.
הצורך בזהות חברתית גורם לאנשים לאסוף מידע ולנסות להיות חלק מקולקטיבי חברתי. המרחב הקיברנטי 

הופך באופן הדרגתי למשאב חשוב וחיוני עבור תנועות חברתיות שרכשו ניראות מוגברת במרחב הציבורי, שכן 
הוא מקל על התהליך השתייכות והשתתפות (Bennett, 2003a, 2003b(. לאינטרנט הייתה ותמשיך להיות 

השפעה משמעותית על פועלה קולקטיבית. Bruszt ואחרים (2005( מאפיין את האינטרנט כמעניק סדרה של 
פונקציות בסיסות של התנועות החברתיות, החל מכך שהוא מאפשר להם יתר גמישות בארגון הפגנות וכלה 

בצורות שונות של מחאה אינטרנטית. 
אחד המרכיבים המרכזיים באמצעותם ארגוני החברה האזרחית פועלים לקידום השפעה, זהות וגיוס תומכים 
 Compete.com מחקר של ,)AP, 2012) הוא הפייסבוק. עם יותר מ-600 מיליון משתמשים פעילים ברחבי העולם

 eBiz,) דירג את פייסבוק כשירות החברתי בו נעשה השימוש הגדול ביותר עם 1,191,373,339 כניסות חודשיות
.)2013

בנוסף ליצירת פרופיל אישי, הוספת משתמשים אחרים כחברים והחלפת מסרים, חברי פייסבוק יכולים 
להצטרף לקבוצות משתמשים שעוסקים בתחומי העניין שלהם. קבוצות אלו הן מועדונים חברתיים וירטואליים, 

בהם חברים יכולים לשתף רעיונות, לקבל משוב והערות, להשמין לפעילויות ולציין האם ישתתפו בהם. במובן זה, 
הפייסבוק הפכה לזירה חדשה של המרחב הציבורי, המהווה רשת פנימית של תנועות חברתיות המגיע למאוד 

ואלפי תומכים פוטנציאליים בלחיצת עכבר המחשב.
סניפים מקומיים של ארגוני סביבה בינלאומיים עושים את השימוש המועט ביותר באינטרנט לשם הפצה 



וגיוס )רק 35.7 אחוזים(. למרות שלרבים מהארגונים הללו קיימים אתרים בינלאומיים, הנתונים מראים כי 
הסניפים המקומיים נוטים להזניח את הקהל המקומי. נראה כי ארגונים אלה נשענים בעיקר על תמיכת וגיוס 

זרים  ונתמכים על ידי האתרים ורשימת התפוצה הבינלאומית. גם בחינה מדוקדקת של האתרים מציגה תמונה 
דומה. כאשר בוחנים את מספר החברים של הארגונים השונים באת הפייסבוק, נראה במבט ראשון כי לארגונים 

הבינלאומיים יש את מספר החברים הרב ביותר )ממוצע של 3,626.4 חברים לארגון(, אולם דווקא הארגונים 
האזוריים )2,395.5 חברים בממוצע( והמקומיים )1,678.5 חברים בממוצע( מראים כי למרות המרחב המצומצם 

יחסית בו הם מטפלים, הרי הם משקיעים הרבה יותר בגיוס חברים באופן יחסי לגודלם.

נראה כי גודלם ויכולתם להשיג דרכי פרסום מגוונים באמצעות פעילות בזירה הבינלאומית, כמו גם יכולתם 
הכלכלית לתחזק אתר אינטרנט עצמאי, מביאים ארגונים בינלאומיים להשקיע פחות בפייסבוק לשם הפצת מידע 

וגיוס תמיכה ותומכים. לעומתם ארגונים קטנים, בעלי משאבים אנושיים וכספיים מצומצמים, ומחסומים גבוהים 
יותר לחדור לתקשורת המסורתית, עושים שימוש באתר הפייסבוק כמקור העיקרי לגיוס תומכים. מסיבה זו הם 

משקיעים ברשתות חברתיות וירטואליות, כגון הפייסבוק, על מנת להגיע אל ולהשפיע על דעת הקהל.
השימוש בפייסבוק אינו מוגבל לגיוס תומכים חדשים בלבד. השימוש במרחב זה מהווה מכשיר יעיל לניהול 

פעילות. זהו כלי חיוני לכל ארגון חסר גישה לתקשורת, המאפשר לארגון לנהל ולפרסם את פעילותם ולחזות את 
מספר המשתתפים הצפוי. 

אם כך, השלב השלישי בתהליך שלוש השלבים יצר שינוי מהפכני בחברה האזרחית. המרחב האינטרנטי 
מאפשר לא רק לאסוף מידע ולהפיצו, אלא גם לשמור על קהילה וירטואלית תוססת, בה ניתן לדון באינטאנט על 

נושאים ופעילויות באופן חופשי ודמוקרטי.
סיכום

טבלה 3: שימוש החברה האזרחית בפייסבוק

סקירה של השימוש בשל ארגוני הסביבה בפייסבוק מראה כי הארגונים הלאומיים מובילים בשימוש 
בפייסבוק )46.1 אחוז מהם מתחזקים אתר(. ראוי לציין כי דווקא הארגונים המקומיים בולטים בשימוש בפייסבוק, 

כאשר 40.4 אחוזים מהם עושים שימוש באתר. הסיבה לכך היא שלארגונים אלה יש הרבה פחות גישה לאמצעי 
התקשורת ודעת הקהל, לכן השימוש במרחב האינטרנטי הינו חיוני עבור אותם ארגונים על מנת למוך את 

תשומת לב הציבור ולעורר עניין במטרות הארגון.



האינטרנט התפתח לכדי כלי חשוב עבור ארגונים בחברה האזרחית, העושים בו שימוש כדי להפיץ מידע 
בחופשיות ללא חשש של שליטה על ידי כוחות פוליטיים וללא שומרי הסף של התקשורת המסורתית. האופי 

של האינטרנט כמדיום זול, חסר גבולות ומחסומים, הוא שהופך אותו לייחודי בקרב אמצעי התקשורת. אופי 
זה מאפשר ליחידים להרכיב קבילות ולתקשר עם רבים אחרים, ובכך לעודד יצירת שיח שעושי לעמוד בסתירה 

לעמדה ההגמונית בחברה נתונה. הוא אף מטפח תת-תרבויות ומאשפרת לאנשים ברחבי העולם ליצור זהות 
אלטרנטיבית ועצמאית.

בעבר, הייתה לאליטות השליטות היכולת לבקר ולהכתיב את המסרים, ובאמצעותם לארגן את התרבות 
וההשתתפות הלאומית. המהפכה הקיברנטית יצרה מצב חדש בו מסרים גלובליים, כמו גם מקומיים, הם בעלי 

יכולת השפעה על תרבויות וזהויות ומכאן על פעילויות והתנהגויות של יחידים וקבוצות ברחבי העולם.

טבלה 4: מספר התומכים בפייסבוק )בממוצע(

העולם הדיגיטאלי בכלל והאינטרנט באופן ספציפי יותר מצב חדש בו לכל אינדיבידואל המחובר לעולם זה יש 
את היכולת לבנות לעצמו את הסולם הערכי והחברתי שלו, סולם המשקף העדפות תרבותיות ואישיות. סולמות 

חברתיים-תרבותיים אלו מצביעים על מידת החשיבות שפרטים מקצים לחברות ולתרבויות השונות בהם הם 
חברים. אנשים מסוימים יכולים להגדיר את החרה והתרבות הגלובלית כחשובה ביותר בסולם הערכים שלהם, 

ולכן יעסקו בערכים ונורמות גלובליות כגון איכות הסביבה. אחרים עשויים להגדיר ערכים לאומיים, מקומיים או 
משפחתיים כערכים החשובים ביותר בסולם הערכים, ומכאן יהיו ככל הנראה מודאגים יותר מבעיות של ביטחון 

ולאומיות. החשיבות של סולמות ערכים אלו היא בכך שהם נבנים על ידי היחיד, בהתאם למידת חשיפתו והעניין 
אותו הוא מצא בערכים שונים המגיעים אליו ממדינת הלאום, אך גם מקהילות וירטואליות רבות ברחבי העולם.

בפעם הראשונה בהיסטוריה, אמצעי התקשורת האינטרנטי מאפשר יצרית חברה אזרחית עצמאית לחלוטין, 
המבוססת על איסוף חופשי ונגיש של מידע והפצתו, כמו גם גיוס תומכים לערכי החברה האזרחית. זה המקום 

להסתייג ולומר כי חופש זה אינו נחלתם של כל תושבי העולם, שכן לחלקים נרחבים מאזרחי העולם אין גישה 
כלל לאינטרנט, ואחרים חיים במשטרים המגבילים את השיח החופשי.

כמו כן תהיה זו טעות לטעון כי מדינת הלאום איבדה את יכולתה להשפיע על זהותו של האזרח ולהשפיע 
על פעילותו. מדינת הלאום עדיין שומרת את הכוח לשלוט ולפקח על אזרחיה ויש לה השפעה עצומה על הזרם 

המרכזי של התקשורת. יחד עם זאת, כפי שהברמאס תיאר את ראשית התפתחותה של החברה האזרחית 
בתקופה שנשלטה על ידי ספרים ומכתבים, אין ספק כי האינטרנט האיץ את עצמאותה של החברה האזרחית, 

מה שהביא לפיתוח תת-חברות, זהויות ופעילויות אזרחיות.



לבסוף, חשוב לציין כי האינטרנט הוא עדיין מדיום מוגבל. נחשול המידע הזמין מקשה על רבים להשיג את 
המידע הנחוץ. ריבוי האירועים, ההזמנות, התמונות וקטעי הווידאו המתפרסמים בו עשוי להוביל רבים לנטוש את 
הפוליטיקה של ההשתתפות ב'פוליטיקה של ספה', או בפוליטיקה של 'לייק'. יחד עם זאת לאינטרנט, ולפייסבוק 

בפרט, יש יכולת ייחודית לחדור את האדישות הפוליטית הנפוצה כל כך הדמוקרטיות המערביות. החיבור 
לקהילה, החסר כל כך בעולם המודרני, הוא בעל פוטנציאל אדים לעורר אזרחים אדישים.



אובדן הפרטיות: כיצד ערך הפך למוצר 
דר' אבשלום גינוסר ודר' ירון אריאל 

החוג לתקשורת 

 

1. הקדמה

המהפכה הדיגיטלית ערערה את התפישה היסודית ששלטה בעולם האנלוגי, לפיה לכל פרט בחברה יש 
הזכות לשלוט במידע האישי אודותיו. ההתפתחויות הטכנולוגיות החדשות הפכו זכות זו לקשה גופים – 

למימוש.ולמעשה העבירו את השליטה במידע האישי של כל אחד מאתנו לידי אחרים ממשלתיים ,ציבוריים 
ומסחריים.כאשר אנחנו גולשים באתרים מסוגים שונים באינטרנט - בין אם אלה מנועי חיפוש, אתרי קניות, 

או אתרי תוכן - אנחנו נדרשים למסור פרטים אישיים בסיסיים ;כאשר אנחנו משתמשים בנווטים כמו ווייז 
המערכת יודעת היכן אנחנו בכל רגע נתון ;כאשר אנחנו מחפשים ברשת על פי מילות קוד מסוימות, המערכת 

בונה את הפרופיל האישי שלנו .כל המידע האישי הזה  . הופך למוצר ולמטבע עובר לסוחר –  לפעמים ללא 
ידיעתנו ולפעמים בניגוד לרצוננו – שנאגר אודותינו כך, הפרטיות שלנו הפכה מ"ערך" ל"סחורה".

 בעקבות השינוי הזה, שעיקרו שינוי טכנולוגי ומסחרי, חל גם שינוי בדרך בה אנו תופשים את מושג הפרטיות. 
ראשית, כפרטים וכצרכנים, הפסקנו להגן בכל מחיר על המידע האישי שלנו ויש מצבים שבהם גם אנחנו, 

מיוזמתנו ובהסכמתנו, סוחרים בו תמורת הטבות מסוימות )מה שמכונה בספרות המחקרית "פרדוקס 
הפרטיות.("שנית, גופים מסחריים מקוונים, שעושים שימוש כלכלי-מסחרי בפרטים האישיים אודותינו, 
כוללים פרקטיקות מגוונות להגנה על פרטיות לקוחותיהם במסגרת המודל העסקי שלהם )זאת, כחלק 

מניסיונותיהם להתחרות על לב הלקוחות שחוששים מאובדן מפנות את – הן במישור הבינלאומי והן במישור 
המדינתי – פרטיותם(. שלישית, חקיקה ורגולציה הזרקור מחובת ההגנה על הפרטיות לעבר חובת השקיפות 

בדבר פגיעה אפשרית בפרטיות זו ובדבר דרכי השימוש במידע האישי של אזרחים שנצבר במאגרים שונים 
)ממשלתיים ומסחריים כאחד(. 

מאמר זה מציע תחילה סקירה קצרה של חקר הפרטיות המקוונת ובעקבותיה מודל תיאורטי המציג את 
קבוצות השחקנים השונות הרלבנטיות לעולם הפרטיות המקוונת ואת יחסי הגומלין ביניהן. לאחר מכן, 

מוצגים שני מחקרים שערכנו על תפישותיהן של שתי קבוצות שחקנים מרכזיות בישראל בנושא הפרטיות 
המקוונת: משתמשי האינטרנט מחד ובעלי ומנהלי אתרים מאידך. בעוד שלגבי הקבוצה הראשונה כבר 

פורסמו נתונים ממחקרים רבים שנערכו בעולם, המחקר לגבי תפישותיהם ופעולותיהם של בעלי ומנהלי 
אתרים הוא ראשוני וייחודי . 

2. חקר הפרטיות המקוונת והשחקנים הרלבנטיים

 & Bennett הפרטיות הפכה בעשורים האחרונים לנושא מרכזי בחקר הממשק בין האינטרנט והטכנולוגיות
Xu & ,Dinev ,Smith ;2013 ,Parsons, ( הנילוות אליו לבין החברה ונגזרותיה השונות .( בספרות המחקרית 

העוסקת בנושא אפשר לזהות שלושה מישורי ניתוח: )א( המישור 2011

 Awad האינדיבידואלי החוקר בעיקר את משתמשי האינטרנט, את חששותיהם מפני אובדן פרטיותם ואת
Krishnan, 2006 &; ההתנהגות המקוונת שלהם הנובעת מחששות אלה )ראו לדוגמה: Luo, (; )ב( מישור 

המדיניות הציבורית, שהחקר בו Paine, Reips, Stieger, Joinson, & Buchanan, 2007;  הגורמים שמגבשים 
ומבצעים מדיניות שמטרתה היא הגנה –מתמקד בעיקר במחוקקים וברגולטורים על פרטיות הגולשים. 



כאן, רבים המחקרים העוסקים בהבדלים בין רגולציה של המדינה בתחום זה Ang לבין רגולציה עצמית של 
התעשייה )ראו למשל: , Hirsch, 2011; Rasmus & Stine ;2001, 2013; (; )ג( המישור הארגוני המתמקד 

בעיקר בחברות העסקיות אך גם Rogerson & Strauss, 2002 בארגונים ציבוריים המפעילים אתרי אינטרנט 
שפעילותם המקוונת עלולה לפגוע בפרטיות הגולשים. במקבץ המחקרים המשתייך למישור זה אפשר 

להבחין בשתי נקודות מבט. הראשונה, העוסקת בצד הפורמלי של "מדיניות הפרטיות" של האתרים השונים, 
הבאה לידי ביטוי בהצהרות גלויות באתר ( והבוחנת את ההיבטים המשפטיים של הודעות אלה ואת מידת 
 & k :השפעתן על ההתנהגות המקוונת של הגולשים )ראו לדוגמה Birenhac (website's privacy notices

 ;2011 ,Elkin-Koren

Jensen ;2007 ,Earp, Anton, Aiman-Smith & stufflebeam, 2005; Fernback & Papacharissi &  .(נקודת 

המבט Acquisti & Pan & Zinkhan, 2006; Tsai, Egelman, Cranor ;2004 ,Potts, 2011 המחקרית השנייה 
במישור הזה עוסקת ביחסים שבין החברה המסחרית ללקוח שלה ומתמקדת בפרקטיקות שנוקטת החברה 
להגנה על הפרטים האישיים של הלקוח וביתרונות המסחריים-כלכליים Armstrong & Culnan, שבהם זוכה 

 Gerlach, Widjaja & Buxmann, ;1999 :החברה העסקית כתוצאה מנקיטת פרקטיקות אלה )ראו למשל
 ). 2015; Mollick & Mykytyn, 2009; Schwaig, Kane & Storey, 2006

הנושא המשותף והבולט ביותר במחקרים בכל שלושת המישורים הנ"ל הוא החשיפה של מידע אישי 
 Bansal, באינטרנט והשלכותיה של חשיפה זו על התנהגות המשתמשים מצד אחד ועל מדיניות האתרים מן

Zahedi & Gefen, 2016; Joinson, Reips, Buchanan & Paine, )הצד האחר  Taddei ;2010 &.(עם זאת, כל 

אחד מהמחקרים הללו מתמקד רק באחד משלושת המישורים ולכן Contena, 2013 חסרה בספרות המחקרית 
ראייה כוללת שלוקחת בחשבון את שלושת מישורי הניתוח ואת ההשפעות ההדדיות בין קבוצות השחקנים 
השונות. לכן, המשימה הראשונה של עבודה זו הייתה להציע מסגרת ניתוחית כוללנית אחת המתבססת על 

ממצאי המחקרים השונים בשלושת מישורי הניתוח . בפסקאות הבאות נציג בקצרה את הקיים בספרות 
המקצועית בכל אחד ממישורי המחקר שצויינו לעיל.  

  1.2 פרדוקס הפרטיות – המישור האינדיבידואלי

משתמשי האינטרנט חוששים מפגיעה בפרטיותם במהלך גלישה ברשת, בעיקר בשלושה תחומים: ראשית, 
מעצם איסוף פרטים אישיים שלהם ללא הסכמתם; שנית, מהעובדה שאינם מעודכנים לגבי מידת השיתוף 
בפרטים האישיים הללו עם גורמים נוספים; ושלישית, מהשימוש שנעשה במידע Mollick & ) האישי שלהם 

ללא ידיעתם וללא הסכמתם ולצרכים ומטרות שהם לא אישרו מראש .( במחקרים רבים התגלה כי אין תגובה 
אחידה של גולשים לחששות אלה וכי מידת Mykytyn, 2009 הנכונות לחשוף פרטים אישיים במהלך גלישה 

באתרים שונים משתנה בין גולשים בודדים ובין קבוצות 

Bansal, Zahedi & Gefen, 2016; Fogel & Nehmad, 200 )מובחנות של גולשים Riquelme ;9 &   .(אחד 

הממצאים המעניינים בתחום זה הוא כי קבוצות גולשים שונות נבדלות ביניהן Roman, 2014 לאו דווקא 
 ,Knijnenburg ברמת הנכונות הכללית לחשוף פרטים אישיים במהלך כניסה לאתרים, אלא בנטיות שונות

  .)2013 ,Kosba, & Jin ( לחשוף מידע אישי על פי סוג הפרטים האישיים המבוקשים באתר

מחקרים רבים מצביעים על פער בין רמת החשש של גולשים מפגיעה מפרטיותם )בדרך כלל, רמה גבוהה( 
לבין מידת נכונותם לחשוף פרטים אישיים במהלך גלישה באתרי אינטרנט )גם כאן, בדרך כלל זו רמה גבוהה, 
למרות שמצופה רמה נמוכה של נכונות כזו(. פער זה מכונה בספרות המחקרית ( .שלושה הסברים עיקריים 

לפרדוקס: )א( Barnes, 2006; Norberg et al., 2007)"פרדוקס הפרטיות"  כלכליים ופסיכולוגיים כאחד - 
 ,Link & Gross & Acquisti, 2005; Kachhi שהגולשים מקבלים בעת שהם מספקים פרטים –יתרונות שונים
Sayre ;2009 ) אישיים לאתר מסוים & Horne, 2000;  .()ב( רמות שונות של אמון שגולשים רוחשים לאתר/

 ,.Joinson et al ;2005 ,.Earp et al ;1994 ,Barney & Hansen 2011 ,.Xu et al ;2014 ,Taddicken ים מסוים/ים
 ,.Norberg et al ;2009 ,Mollick & Mykytyn 2010; )או לפעילות מסוימת באינטרנט  .()ג( רמות שונות של ידע
Tsai et al ;2007., 2011 ומודעות בקשר לתכונות שונות של האינטרנט ולמידת הסיכון שטמונה בהן לפרטיות 



הגולשים. כאן הכוונה היא לרמת האוריינות המקוונת של הגולשים שמשפיעה על רמת האמון שלהם במהלך 
 ). 2014 ,et al., 2007; Rader הגלישה ( Acquisti & Grossklags, 2005; Blank et al., 2014; Paine

 כלומר, מידת נכונותם העתידית –חוקרים שונים ניסו לפתח מודלים לניבוי ההתנהגות של גולשים לחשוף 
פרטים אישיים במהלך גלישה - על פי הפרמטרים הנ"ל. מודלים אלה נועדו לסייע לחברות מסחריות 
 & Culnan(.  הפועלות בצורה מקוונת לאמוד את יכולתן לאגור ולהשתמש בפרטים אלה ללא פגיעה

Armstrong, 1999; Laufer & Wolfe, 1977; Smith, Dinev & Xu, 2011( יתרה בגולשים

2.2 פרטיות כאתגר לקובעי המדיניות –  מישור המדיניות הציבורית

בעוד שנושא ההגנה על פרטיות הגולשים באינטרנט הפך לנושא מדיניות מרכזי הן במישור(, ניטש בספרות 
המחקרית ויכוח באשר Bennet & Parsons, 2013 הבינלאומי והן במישור המדינתי )ליתרונות ולחסרונות 

של רגולציה מדינתית בנושא מול רגולציה עצמית של תעשיית האינטרנט(. תומכי הרגולציה המדינתית 
סבורים שהיא הכרחית כדי להגן על הגולשים מפני Kosba, 2007 )האינטרסים העצמיים )בעיקרם, כלכליים( 

של החברות העסקיות המקוונות. לעומת זאת, תומכי הרגולציה העצמית משוכנעים שלגופים העסקיים  
הפעילים באינטרנט יש אינטרס דווקא להגן על )Rogerson & Strauss, 2002( פרטיות הגולשים כדי לא לאבד 

לקוחות.

המכשיר העיקרי שבו נוקטת המדינה כדי להגן על פרטיות הגולשים הוא כמובן חקיקה. החוק הראשון  
מדינות אימצו 90- בגרמניה, ומאז יותר מ 1970-( נחקק כבר בData Protection Law להגנת נתונים )חוקים 

דומים, שעיקרם הגבלת הדרכים לאיסוף, אגירה ושימוש במידע אישי של גולשים על ידי Millard, 20 אירגונים 
מקוונים מסוגים שונים ) ( מזהה שישה עקרונות )Millard  335 עמ' 14(

איסוף וטיפול במידע אישי חייב המשותפים לחקיקה הקיימת במדינות שונות ברחבי העולם: הטיפול במידע 
האישי צריך להיעשות בהסכמת הגולש או כתוצאה מהצדקה חוקית כלשהי איסוף המידע הוא לצורך מסוים 

ומזוהה; להיעשות בהגינות ותחת המגבלות החוקיות; המידע נשמר במאגרים בפורמט מזוהה ורק כל עוד 
האגירה הכרחית; הוא מדויק ונשמר מעודכן; המידע מוגן מפני שימוש לא מאושר ומפני אובדן או חבלה.

אחת השאלות המרכזיות שנבדקות במישור מחקר זה  היא האם חקיקה בעניין פרטיות הגולשים משפיעה 
 & Birenhack על ההתנהגות המקוונת של הגולשים )מתן מידע אישי( ושל האתרים )איסוף מידע אישי

Elkin ואגירתו(. מחקרים שונים ברחבי העולם מספקים תשובות סותרות על שאלה זו.  אתרים שפרסמו 

הודעות פרטיות, מצאו שרק מיעוט קטן 1360(, לדוגמה, שחקרו 2011) Koren ( מצא שגולשים אינם  2014) 
Luzak מתוך הודעות אלה תאמו את הדרישות החוקיות בישראל. מבינים את האפשרויות הטכניות לאיסוף 

מידע אישי אודותיהם בזמן גלישה באינטרנט )באמצעות ( ולכן אין כל משמעות לדרישה הקיימת, למשל, 
בחקיקה האירופית בדבר "הסכמה מודעת" cookies ( מצאו כי כאשר גולשים 2015) Smith & Miltgen , של 

הגולש לאיסוף הפרטים עליו. בהקשר אחר מצהירים שהם בוטחים ברגולציה מדינתית שתגן עליהם מפני 
פגיעה בפרטיותם, הם מתנהגים   הם פחות זהירים בהתנהגותם המקוונת )מוסרים פרטים אישיים, למשל(. 

–בהתאם, כלומר 

3.2 פרטיות כמרכיב ניהולי – המישור האירגוני

בעוד שהמחקר במישורים שבהם דנו הסעיפים הקודמים )המישור האידיבידואלי והמישור הלאומי ( עוסק 
בהתנהגות גולשים ובעמדות קובעי המדיניות )בהתאמה(, המחקר במישור האירגוני מתמקד בחברות 

המסחריות ובשאלה המרכזית: כיצד אתרים של חברות אלה מעצבים את מדיניות הפרטיות שלהם במטרה 
לגרום לגולשים לחשוף פרטים אישיים למרות חששותיהם מפגיעה בפרטיותם? ( מצביעים על שתי גישות 
עיקריות למתן תשובה על שאלה זו. האחת, ) Greenaway & Chan 2005 ( הנובעת מהתיאוריה המוסדית, 

גורסת שאירגונים )בהקשר של עבודה זו, נתייחס לאתר של חברה כאירגון( מגבשים מדיניות לטיפול בפרטיות 
לקוחותיהם כתוצאה מלחץ חיצוני ובמטרה להשיג לגיטימיות לפעולתם באמצעות מדיניות מוצהרת כזו. 

הגישה השנייה, המבוססת על ניתוח משאבים )Resource -(, מצביעה על כך שהאירגון רואה במידע אישי של 



הגולשים כמשאב RBV – based view חשוב להשגת יתרון תחרותי. כלומר, על פי שתי נקודות המבט הנ"ל, 
מדיניות הפרטיות של אתר אינטרנט הוא למעשה חלק מכלי הניהול של האתר )האירגון( ומרכיב חיוני במודל 

 ). Ba rney & Hansen, 1994; Gerlach, Widjaja & Buxmann, 2015) העסקי שלו

במילים אחרות, אימוץ מדיניות פרטיות  "ידידותית-לגולש" יכולה להשיג יתרונות מסחריים לאתר ולכן 
מטרתה של מדיניות כזו היא ליצור יחסי אמון בין האירגון )האתר( לבין לקוחותיו )הגולשים-הצרכנים(. יחסים 

כאלה משקפים מעין "חוזה חברתי" המבוסס על איזון בין הרצון של הגולשים-צרכנים לשמור על פרטיותם 
 Fair Information כלומר, על המידע האישי שלהם( לבין הצורך של האתר לאסוף ולאגור מידע זה. איזון(

Practices זה מושג אם האתר מאמץ פרקטיקות הוגנות לטיפול במידע ) – FIP ( ( מונים חמש פרקטיקות 

כאלה ) Milne & Culnan 2002 ( כמרכיב מרכזי במדיניות הפרטיות שלו. 

OECD המבוססות על ההנחיות של אירגון ה יידוע הגולשים על איסוף מידע – (Notice - : )א( הודעה ) מתן 

בחירה לגולשים להחליט – ( Choice אישי אודותיהם ועל אופן השימוש במידע זה; )ב( בחירה ) אם להתיר 
להשתמש במידע האישי עליהם למטרה שונה מזו שהוצהר עליה בעת איסוף המידע וכן להחליט אם להתיר 

את העברת המידע מהאתר לגורמים שלישיים; )ג( גישה  - מתן ) Access ( אפשרות גישה לגולשים לכל מידע 
אישי שהם מסרו לאתר ומתן אפשרות לתקן מידע זה; )ד( אבטחת  חובת האתר להגן על מידע אישי מפני 
גישה של גורמים לא מורשים, הן בזמן – (Security מידע )Enforcement ( מסירת המידע על ידי הגולש והן 
בזמן שהמידע מאוחסן על שרתי האתר; )ה( אכיפה ) האתר חייב לגבש כללים פנימיים המבטיחים שאנשיו 

יצייתו למדיניות הפרטיות שלו וכללים לטיפול – בתלונות גולשים על הפרת פרטיותם על ידי האתר.    

 s מחקרים שונים מצביעים על כך שמדיניות פרטיות שקופה, פשוטה להבנה, והכוללת פירוט של FIP

משפיעה על התנהגות גולשים ועל נכונותם למסור פרטים אישיים. אולם, מחקרים רבים מוסיפים משתנה 
מתערב בקשר שבין מדיניות הפרטיות לבין נכונות הגולשים למסור מידע אישי: מידת האמון (. אולם מידת 

האמון של הגולשים באתר, בהקשר של שמירה על ) et al Joinson, 2010( ראו למשל: פרטיותם, תלויה לא רק 
במדיניות הפרטיות המוצהרת של האתר, אלא גם בגורמים נוספים: ראשית, ) Beldad, de Jong & ( בניסיון 

של הגולש בשימוש בטכנולוגיה הספציפית או עם האתר הספציפי (; שנית, בתכונות אישיות של הגולש 
ובמידת האמון הבסיסית שהוא נותן בגורמים ) Steehouder, 2010 (; שלישית, בהערכה הסובייקטיבית ) 

Riquelme & Roman, 2014 ;2009 ,Nehmad & Fogel ( חיצוניים Tad של הגולש לגבי השליטה שיש לו על 

המידע האישי בשעת גלישה ) Blank & Dutton ); 2013 ,dei & Contena, רביעית, בניסיון המקוון של הגולש 
וביחסו הכללי לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהקשר הספציפי של הגלישה )האם מדובר באתר פיננסי, 

 ). 2016 ,Bansal, Zahedi & Gefen( 2012 ולבסוף ;)– )'מסחרי, ציבורי, וכו

3. הצעת מודל כולל למחקר פרטיות מקוונת

הסקירה בסעיף הקודם שיקפה את שלושת מישורי המחקר העיקריים בחקר הפרטיות המקוונת: התנהגות 
צרכנים לאור חששות מפגיעה בפרטיותם, חקיקה ורגולציה להגנה על פרטיות הגולשים, ומדיניות ארגונים 

שונים )בעיקר מסחריים( הפעילים בזירה המקוונת להגנה על פרטיות לקוחותיהם. ברוב המחקרים בנושא זה, 
מתמקד החוקר באחד משלושת המישורים הללו. לטענתנו, חקר הפרטיות המקוונת )ליתר דיוק: חקר ההגנה 

על פרטיות הגולשים באינטרנט( מחייב התייחסות כוללנית יותר המתייחסת לכל שלושת המישורים יחד. 
זאת, בעיקר בשל ההשפעה ההדדית בין המישורים הללו. לכן, מטרתה הראשונה של עבודה זו הייתה גיבוש 

מסגרת מחקרית אחת הכוללת משתנים מכל שלושת מישורי המחקר. 

עומדות שלוש הנחות הנובעות מסקירת הספרות הנ"ל. 1בבסיס המסגרת המחקרית )ראו תרשים ההנחה( 
הראשונה היא שהעולם המקוון יוצר סיכונים באשר לפרטיותם של הגולשים ובעקבות זאת גולשים מודעים 

חוששים מפני פגיעה בפרטיותם. הנחה שנייה היא שסכנות אלה לפרטיות וחששות הגולשים הן התמריץ 
ליוזמות רגולטוריות, הן במישור העל-לאומי והן במישור המדינתי, ולגיבוש 

מדיניות פרטיות של אתרים. ההנחה השלישית היא שהתנהגות מקוונת של גולשים )במובן של חשיפת מידע 



אישי בזמן גלישה( מושפעת הן מהרגולציה המדינתית והן ממדיניות הפרטיות של האתר אך גם מתכונות 
אישיות של הגולש )כמו מידת האמון הבסיסית שלו בגורמים חיצוניים או מידת הידע שלו על הטכנולוגיה(. 

המסגרת המחקרית המוצגת בתרשים משקפת את שלוש ההנחות הנ"ל על ידי הצגת המשתנים השונים בכל 
אחד משלושת מישורי המחקר והקשרים ההדדיים ביניהם. משתנים אלה הוצגו בסקירת הספרות לעיל ולכן 

לא נפרט אותם כאן שוב. 

 )Personal traits )e.g. tendency to trust 

 Trust

  Online Privacy Risks

  )Online Behavior  )Disclosing Personal Information 

 Legal requirements

 Direct regulation

 Users The State Websites

  Managers Views / knowledge

  )Fair Information practices )FIPs

 Privacy notices

 Benefits

  Perceived risks

 Temptations for users

  Online knowledge / experience

  International privacy regulation  Users Privacy Concerns

4. המחקר: גולשים ומפעילי אתרים

במחקר הנוכחי עסקנו רק בשניים משלושת החלקים של המודל שהוצג בסעיף הקודם, במשתמשים 
ובמפעילי האתרים )בעלי אתר ומנהלי אתר( ,לא עסקנו במישור של המדיניות הציבורית והרגולציה.  

ראשית, ביקשנו לדעת האם ההתנהגות המקוונת של הגולשים הישראלים בכל הנוגע לשמירה על המידע 
האישי שלהם דומה להתנהגות של גולשים במדינות אחרות כפי שהיא משתקפת במחקרים  השנים 

האחרונות. שנית, הבחנו כי ברוב רובם של המחקרים 20-הרבים שנערכו בתחום זה ב המתמקדים במדיניות 
הפרטיות של  האתרים, אין כלל התייחסות למרכיב אחד מרכזי שמשפיע על גיבוש מדיניות הפרטיות 

וכתוצאה מכך גם על נכונותם של גולשים למסור את פרטיהם האישיים למרות חששותיהם מפגיעה 
בפרטיותם. מרכיב זה הוא הידע, האמונות והעמדות של בעלי האתרים ומנהליהם בנושא ההגנה על פרטיות 

הגולשים. מרכיב זה, כאמור, לא נחקר ספציפית עד כה, לא בהקשר הישראלי אך גם לא במדינות אחרות, ועל 
כן חלק זה של המחקר  הנוכחי הוא במידה רבה חלוצי.  



4.1 שיטת המחקר

 הועבר סקר בפאנל – חששות והתנהגות הגולשים הישראלים –כדי לבדוק את החלק הראשון  15 משיבים, 
המהווים מדגם אקראי ארצי מייצג של דוברי עברית, בגילאי 505 משיבים מקוון בקרב 4.4  . טווח טעות 

הדגימה המקסימלית הינו פלוס מינוס 75עד  60 % .כלי המחקר הינו שאלון שכלל , )אשר תוקפו במחקרים 
 Kumaraguru שאלות סגורות המבוססות על שאלוניו של  (וכן על שאלות שהופיעו Westin (1967; 2003 רבים

Cranor &, 2005) באוכלוסיות מגוונות ובהקשרים שונים Cranor, ) בשאלונים שהתבססו על שאלוניו ונוגעים 

לעמדות הגולשים ביחס לפרטיות המקוונת , .(השאלון כלל שאלות רקע ,שאלות ביחס לדפוסי השימוש 
באינטרנט Ackerman & Reagle, 2000 שאלות ידע אודות ההגנה על פרטיות ,שאלות ביחס לתפישת 

הפרטיות וסיכוניה.  

 נערך באמצעות שאלון – שעוסק בעמדות ובהתנהגות בעלי ומנהלי אתרים –חלקו השני של המחקר סקר 
שהופץ בקרב מפעילים של מיגוון אתרי אינטרנט בישראל )אתרים מסחריים, חברתיים, חינוכיים, אתרים של 

שלטון מקומי ואתרים ממשלתיים(. מצאנו שחלק ממפעילי האתרים המסחריים והחינוכיים הם גם בעלי 
האתרים הללו. השאלון הופץ באחד משלושת הערוצים הבאים: תיבת הקשר באתר, כתובת מייל אישית, או 

שיחת טלפון. בסך הכל, התבקשו כאלף נשאלים להשיב על השאלון ומאה 10 מתוכם ) Westin %( נענו ומילאו 
אותו. השאלון, שהתבסס אף הוא על שאלוניו המוקדמים של  היגדים שעסקו בעמדות אודות אמון וחשש 

12 שאלות: חלקו הראשון כלל 43 שהוזכרו קודם, כלל בהקשר של פגיעה בפרטיות הגולשים ע"י האתרים ו/
או גורמים שלישיים; חלקו השני כלל היגדים לגבי פעילויות שונות של האתר הספציפי של המשיב בהקשר 
לשימוש במידע אישי של הגולש באתר זה. בנוסף, המשיבים התבקשו להתייחס לשבעה פריטי מידע אישי 

ספציפיים שגולשים יכולים להידרש למסור במהלך הגלישה או שהאתר עצמו עלול לאסוף פרטים אלה 
ללא פעולה אקטיבית של הגולש. בשני החלקים הראשון התבקשו המשיבים  לציין את מידת הסכמתם עם 

כל אחד מההיגדים בסולם ליקהרט של שש דרגות. חלקו השלישי של השאלון כלל שאלות דמוגרפיות על 
המשיבים.  

4.2 ממצאים עיקריים: גולשים

במטרה לבחון את מידת החשש אותו חשים המשיבים ביחס להיבטים שונים של פרטיותם באינטרנט   היגדים 
בסולם ליקרט המתארים חששות שונים בנושא. ראו גרף 13 הוצגו לפניהם

 

רמות הסכמה גבוהות עם היגדים המבטאים חששות ביחס לפרטיות המידע האישי באינטרנט גרף:

   עם רוטציה Principle Components לצורך בחינת מרכיבי ההיגדים נערך ניתוח גורמים מאבחן מסוג 60.6  
.שני גורמים נמצאו כמסבירים Varimax מסוג  (חוסר האמון המובע כלפיי 1) : % מהשונות מסגרות קיימות 

ביחס לשמירה על פרטיות מקוונת )למשל ,החוקים הקיימים ,האינטרסים של המדינה   (חשש מפעולות 
המבוצעות בזדון על ידי האחראים על שמירת הפרטיות 2) ;( ושל חברות פרטיות המקוונת )למשל ,שימוש 
ללא אישור ,איסוף מידע רב ,גניבת זהות .(מקדם אלפא של קרונבאך נמצא   ,(לאור זאת חושב כממוצע של 

הפריטים משתנה "אינדקס החשש לפרטיות α=.86) מהימן .(SD=.77) 2.96  )חשש גבוה (עם ערך ממוצע של 
5- )חשש נמוך (ל 1 באינטרנט ,"טווח ערכיו נע בין כלומר, רמת החשש גבוהה יחסית. 

ניתוח הממצאים מעלה כי קיים קשר חיובי מובהק בין גיל המשיב לבין "אינדקס החשש לפרטיות. כלומר 
,קיימת נטייה לדאגה רבה יותר ככל שהמשיב מבוגר יותר .על מנת p ,15= r>.01)  "מקוונת לבחון את ההבדל 

באינדקס החשש לפרטיות באינטרנט בין רמות השכלה שונות, בוצע ניתוח שונות   .(החשש לפרטיות 
באינטרנט הוא הנמוך 504(F(=p ,2.3>.05) חד כיווני ונמצא כי קיים הבדל מובהק M=2.97, )  ,(גובר בקרב 

בעלי תעודת בגרות SD ,2.76=M=.78) ביותר בקרב בעלי השכלה תיכונית (, וגבוהה ביותר בקרב בעלי תארים 
מתקדמים SD ,2.99=M=.77)  ,(בעלי תואר ראשון SD=.79  .(לעומת משתני הייחוס ,חששות הגולשים 

לפרטיות מקוונת לא נמצאו מתואמות SD ,3.09=M=.73) באופן מובהק עם תדירות פעילויות שונות ברשת 



:תדירות השימוש באינטרנט וברשתות חברתיות מקוונות ,שיתוף תכנים קיימים ברשתות או העלאת תכנים 
מקוריים לרשת. 

SD ,3.62=M=.85, ) " לצורך בדיקת הידע של המשיב בנושא הפרטיות המקוונת נוצר "אינדקס ידע  (המבוסס 
על תשובות לתריסר היגדי מידע )למשל" ,אתרי אינטרנט יכולים לזהות את המכשיר α=.85   (עבור שישה 

היגדים שבחנו α ,81.=SD ,2.82=M=.75) ממנו אני גולש(". בדומה נבנה אינדקס  "אינדקס התנהגות" )למשל" 
,אני מנקה את – התנהגות המבוצעת בפועל למניעת פגיעה בפרטיות ההיסטוריה של הגלישה שלי באינטרנט 

ממחשבים בהם אני משתמש .(" 

נמצאו קשרים חיוביים ומובהקים בין שלושת ם , ני הרלוונטיים לפרטיות הגולשים באינטרנט )ידעְ ִב המ חשש 
והתנהגות .(ידע של הגולש ביחס לפגיעה האפשרית בפרטיותו באינטרנט מתואם באופן החזק   ,(אך בצורה 
מתונה הרבה יותר עם התנהגויות שונות p ,419=r>.01) ביותר עם חשש מפגיעה בפועל  .(p ,101=r>.05) של 

הגולש אשר עשויות למנוע פגיעה כזו

4.3 ממצאים עיקריים: בעלי/מנהלי אתרים

כמו בשאלון המשתמשים, גם כאן הוצגו לבעלי/מנהלי האתרים היגדים המציינים חששות מפגיעה בפרטיות 
ונבנה "אינדקס חשש" המבוסס על הערך הממוצע של התשובות על ההיגדים )מהימנות α פנימית על פי 

אלפא של קרונבך  )חשש גבוה( עם ערך 5- )חשש נמוך( ל 1- ( . האינדקס נע מ = 0.75 הצהרה על רמה גבוהה 
– (, שמייצג רמה גבוהה של חשש, או ליתר דיוק SD=0.46) 4.26 ממוצע של של חשש )ייתכן ובעלי/מנהלי 

האתרים רוצים להציג עצמם כחוששים למרות שרמת החשש האמיתית שלהם נמוכה יותר, אך זה לא נבדק 
במחקר זה(.  

קבוצת ההיגדים השנייה שהוצגה לנשאלים עסקה בהתנהגותם בפועל )פעולות באתר שהם מנהלים(  מראה, 
המשיבים 1 בהקשר למצבים שונים שבהם פרטיות הגולשים עלולה להיפגע.  כפי שטבלה מציגים פעילות 

מתונה יחסית, כלומר כזו שנזהרת מלפגוע בפרטיות הגולשים באתר שלהם.  

 )100=n( פעילויות באתר היכולות לפגוע בפרטיות הגולשים טבלה

היגד הסכמה (%)  5 האתר שלי מעביר מידע על גולשים לרשויות המדינה 10 האתר שלי מעביר גולשים 
לאתרים אחרים ללא הסכמת הגולש 10 האתר שלי מעביר מידע על גולשים לחברות מסחריות 22 האתר שלי 

מתאים פרסומות  על בסיס פרופיל הגולש 23 האתר שלי מצליב אוטומטית מידע על הגולש 44 האתר שלי 
שומר את שמות הגולשים בו לתקופה מסוימת 48 האתר שלי בודק מהיכן הגולשים מגיעים אליו 55 האתר 

שלי אוסף מידע על הרגלי הגלישה של הגולשים אליו 67 האתר שלי מזהה את המכשיר ממנו גולש המשתמש

 נבנה "אינדקס פעילות באתר" כערך ממוצע של התשובות 1על בסיס התשובות המופיעות בטבלה  )תמיד 
נוקט 5 )מעולם לא נקט האתר בפעילות זו( ועד 1-להיגדים הללו. ערכי האינדקס נעים מ α = האתר בפעילות 

זו(. המהימנות הפנימית על פי אלפא של קרונבך:  וממוצע האינדקס הוא: .78 ( שמצביע על רמה נמוכה של 
 1.89=M (0.81=SD .פעילות העלולה לפגוע בפרטיות הגולשים

בהמשך להיגדים הנ"ל, התבקשו המשיבים להתייחס ספציפית לשבעה פרטים אישיים של גולשים ולשאלה 
האם ראוי שהאתר שלהם יבקש/יאסוף פרטים אלה על הגולשים אליו: שם, כתובת, מקום עבודה, תאריך 

לידה, מגדר, נטייה מינית, ותחביבים. לגבי שם, מגדר ותאריך לידה, רוב המשיבים חייבו את איסוף המידע 
הזה. לגבי תחביבים, כתובת ומקום עבודה, רובם תמכו בהגבלת האיסוף של פרטים אלה. רק לגבי בקשה או 
איסוף מידע על הנטייה המינית, תמכו רוב המשיבים באיסור על בקשה או איסוף פריט מידע זה על הגולש. 

בהתבסס על תשובות אלה, נבנה "אינדקס דרישת המידע   )חיוב בקשת מידע(. המהימנות הפנימית היא: 
3 )איסור בקשת מידע( ועד 1- האישי" שערכיו נעים מ α = (. זהו ערך גבוה יחסית שמשקף את רצונם של 

SD=0.81) 2.18 וממוצע האינדקס הוא .84 בעלי/מנהלי האתרים להשיג מידע אישי על הגולשים.  



בבדיקת הקשרים האפשריים בין האינדקסים שתוארו קודם, נמצא קשר מובהק בין גילו של מפעיל האתר 
לבין )א( רמת החשש שלו לפרטיות הגולש ו-)ב( פעילות האתר הקשורה לפגיעה בפרטיות r = ) " הגולש. הנה 
הפירוט: קורלציה חיובית נמצאה בין גילו של מפעיל האתר לבין "אינדקס הפרטיות .( אולם, קורלציה שלילית 

נמצאה בין גילו של מפעיל האתר לבין הפעילות באתר r 0.01<p ,0.378 = )העלולה לפגוע בפרטיות הגולש 
-.( קשרים אלה מצביעים על כך שמפעילי אתר p ,0.101>0.01 צעירים יותר חוששים פחות מהפרת הפרטיות 
של הגולש אך למרות זאת הם פועלים בצורה טובה יותר באתרים שלהם כדי להגן על פרטיות זו. לעומת זאת, 
מפעילי אתר מבוגרים יותר חוששים יותר מהפרת הפרטיות של הגולש אך רמת ההגנה שלהם על פרטיות זו 
נמוכה יותר. הפער הזה בין רמת החשש מפגיעה בפרטיות ורמת הפעילות המונעת פגיעה כזו מצד אחד לבין 
גילו של מפעיל האתר מן הצד האחר היא חלק ממה שאנו מכנים כאן "פרדוקס הפרטיות של האתר", שאליו 

נתייחס בהמשך.   

החלק השני של "פרדוקס הפרטיות של האתר" עולה מתוך ממצא נוסף שלפיו שיעור גבוה יחסית )בין 31 - ל 
13% %( של המשיבים הצהירו כי אינם מבינים אחד או יותר מנושאי הפרטיות שהצגנו להם (. למרות זאת, 
מפעילי אתרים שהצהירו על חוסר הבנה זו היו 2במסגרת השאלון )ראו טבלה משוכנעים שהם מגינים על 

פרטיות הגולשים יותר ממפעילים אחרים שלא הצהירו על חוסר ההבנה.  

חוסר הבנה של מפעילי האתרים לגבי מצבים של הפרת פרטיות טבלה: 

היגד לא מבין )%(  31 יש להבטיח שמידע אישי שמספקים גולשים לחברות מסחריות לא יועבר לגורם אחר  
25 יש להגביל את השימוש שעושים ספקי תוכן במידע אישי של גולשים  24 יש למנוע שימוש אסור של 

גולשים במידע אישי של גולשים אחרים  23 יש להבטיח שליטה של הגולשים במידע אישי שלהם באתר 23 
יש להגביל את השימוש שעושים ספקי תוכן במידע אישי של גולשים ללא אישורם 17 יש להגביל את משך 

הזמן שמותר לספקי תוכן להחזיק במידע אישי של גולשים 16 אני חושש משימוש לא ראוי במידע אישי של 
גולשים על ידי חברות מסחריות יש להבטיח איזון בין אינטרסים של המדינה לבין זכות הגולשים לפרטיות בכל 

המקרים בהם הגולשים מספקים מידע אישי ברשת 13 

 

דיון בממצאים ותרומת המחקר 5 הצעת מודל תיאורטי לחקר הפרטיות המקוונת; –מחקר זה בנוי משלושה 
נדבכים: הראשון  מחקר אמפירי על עמדות גולשים ישראלים והתנהגותם המקוונת בנושא ההגנה על –

השני  מחקר אמפירי על עמדות והתנהגות מפעילי אתרים ישראלים –פרטיותם ברשת; השלישי )בעלים 
ומנהלים של אתרים מסוגים שונים( בהקשר לפרטיות הגולשים באתריהם. בסעיף זה של המאמר נדון בקצרה 

בתרומתו של כל אחד מנדבכים אלה של המחקר הנוכחי לספרות המחקרית על פרטיות מקוונת.  ראשית, 
המודל התיאורטי לחקר פרטיות מקוונת. רוב המחקרים שנעשו עד כה על נושא זה התמקדו רק באחד 

ממישורי הניתוח: הגולש האינדיבידואל, האתר כמייצג חברה עסקית, והמדינה כמעצבת מדיניות ומפעילה 
רגולציה. המודל שהוצע Greenaway & Chan, 2005 כאן מאפשר להתמודד עם הסוגיה במבט כולל. המסגרת 
התיאורטית כוללת את המשתנים בכל אחד משלושת מישורי הניתוח הללו ואת הקשרים האפשריים ביניהם. 
מחקר עתידי המשתמש במסגרת זו יוכל לתת תמונה מקיפה יותר על הקשר בין המשתנים השונים ובעיקר 

על ההשפעות ההדדיות של כל אחת מקבוצות השחקנים המשתתפות בשדה הפרטיות ברשת. שנית, 
הממצאים בנוגע לגולשים הישראלים מצביעים על שתי תרומות עיקריות של חלק זה במחקר. )א( המחקר 

בתחום הפרטיות המקוונת בישראל עסק עד כה כמעט בלעדית Birenhack & Elkin בהיבטים המשפטיים 
של הסוגיה )למשל, -(. המחקר הנוכחי Koren, 2011 מציג את הנושא מנקודת מבטם ותפישתם של הגולשים 
הישראלים: מידת המודעות לקיומה של הבעיה, השפעותיה עליהם כפרטים, ודרכי ההתמודדות האפשריות 

העומדות לרשותם. )ב( הצגת הממצאים לגבי רמת החשש של הגולשים הישראלים מהפגיעה בפרטיותם 
המקוונת לעומת הממצאים המציגים את דרך התנהגותם המקוונת, מצביעה על כך כי גם  כמו אצל עמיתיהם 

במדינות אחרות בעולם שבהן נערכו מחקרים – אצל הגולשים הישראלים (. כלומר, יש פער בין רמת החשש 
מפני Barnes, 2006 קיים "פרדוקס הפרטיות" ) –דומים אובדן הפרטיות המקוונת לבין הנכונות של הגולשים 
למסור פרטים אישיים במהלך גלישה למרות החשש הזה. בנוסף, כמו במחקרים קודמים בעולם, גם במחקר 



זה על הגולשים הישראלים נמצא קשר בין רמת החשש מפגיעה בפרטיות לבין גילו של הגולש ורמת ההשכלה 
שלו.   . שעסק במפעילי אתרים )בעלים ומנהלים( - הוא, כאמור, ראשוני – החלק השלישי במחקר לא מצאנו 

בספרות המחקרית הקיימת מחקרים קודמים שבדקו ישירות את עמדותיהם של מפעילי אתרים לגבי ההגנה 
על פרטיות הגולשים. חוסר זה בספרות המחקרית אינו מובן מאליו, משום שמחקרים שעסקו באתרי אינטרנט 

כבארגונים עסקיים, מתייחסים בצורה מעמיקה לצד הפורמאלי של הודעות הפרטיות של האתרים ושל 
הפרקטיקות שבהן נוקטים האתרים, בעיקר המסחריים שבהם, כדי להגן על פרטיות המידע האישי שהם 

אוספים על Barney & Hansen, 1994; Gerlach et al., 2015; Milne & Culnan,  : לקוחותיהם )למשל בין אם 
אלה הבעלים עצמם או המנהלים השכירים המקצועיים – (. למפעילי האתרים 2002

 יכולה להיות השפעה מכרעת בשני תחומים אלה ועל כן בירור עמדותיהם –שלהם ותפישותיהם חשוב 
ביותר להבנת מדיניות האתרים. המשיבים בחלק זה של המחקר ציינו ברובם שהם תומכים במיגבלות שונות 

על פעילות האתרים שלהם בכל הקשור לטיפול במידע אישי של הגולשים. כמו כן, תמכו המשיבים במתן 
שליטה לגולשים על המידע האישי שהם מוסרים ברשת. לממצאים אלה יכולים להיות שני הסברים אפשריים: 

האחד, הנאיבי משהו, שמפעילי האתרים חולקים אותם חששות עם הגולשים וש"אכפת" להם מהגולשים; 
ההסבר השני הוא שמפעילי האתרים מודעים לחששות הגולשים, גם אם לא אכפת להם מחששות אלה, 
אולם הם חשים שזהו האינטרס העסקי שלהם להתמודד עם החששות האלה. הממצאים על ההתנהגות 

בפועל של מפעילי האתרים ותמיכתם באיסוף מידע אישי על הגולשים תומכים בהסבר השני, הריאלי יותר, 
אם כי מצביעים על התנהגות זהירה יחסית )לפחות בהצהרה( בטיפול במידע האישי של הגולשים. ממצא 

משמעותי נוסף של חלק זה במחקר הוא הקשר בין גיל מנהל האתר לבין רמת החשש שלו ודרך ההתנהגות 
בפועל שלו בנושא הפרטיות. ממצאים אלה הביאו אותנו להציע לדון ב"פרדוקס הפרטיות של האתר", שכן 

ככל שמפעיל האתר צעיר יותר הוא חושש פחות אך פועל יותר להגנת המידע האישי. פרדוקס זה ניתן להסבר 
באמצעות משתנה מתערב נוסף, שלא נבדק במסגרת מחקר זה: רמות שונות של ידע של מפעילי האתרים 

)או "אוריינות מקוונת" של מפעילי האתר(. כלומר, ההשערה היא שמפעילי האתר הצעירים הם בעלי אוריינות 
מקוונת גבוהה יותר ולכן הם חוששים פחות אך יודעים באילו אמצעים לנקוט כדי  לפחות חלקית – מצד 

אחד להשתמש לתועלתם במידע האישי של הגולשים ומצד שני לענות  על חששות הגולשים מפני אובדן 
פרטיותם. מסקנה זו, העולה אמנם מהממצאים של – המחקר, דורשת אישוש ישיר יותר במחקרים עתידיים 

שייערכו בקרב בעלי/מנהלי אתרים מגוונים במדינות שונות. נראה לנו, שזו תהיה תרומה של ממש לחקר 
סוגיית הפרטיות המקוונת. 
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סדר היום הציבורי והדיגיטלי במערכת הבחירות של 2015
דנה ויימן-זקס, רות אבידר, ורד אלישר-מלכה, ירון אריאל

החוג לתקשורת

מערכות בחירות במדינות דמוקרטיות מביאות את משולש היחסים 'ציבור- פוליטיקה –תקשורת' אל אחת 
משעותיו המתוחות והרגישות ביותר, כאשר מתיחות זו באה לידי ביטוי, בין היתר,  במאבק על קביעת סדר 

היום התקשורתי, ומכאן גם סדר היום הציבורי והפוליטי. 

עלייתם של אמצעי התקשורת החדשים - ובעיקר של הרשתות החברתיות המקוונות - למעמד של גורם 
חשוב בזירה התקשורתית, מעלה מספר שאלות באשר ליחסי הגומלין שבין אמצעי התקשורת החדשים 

ואמצעי התקשורת הוותיקים )טלויזיה, רדיו ועתונות(, בכל הנוגע לקביעת סדר היום התקשורתי והציבורי.

מחקר זה מבקש לבחון את סדר היום הציבורי ואת סדר היום התקשורתי בזמן מערכת הבחירות הכלליות 
שנערכה בישראל במרץ 2015, וכן את טיבה של מערכת יחסי הגומלין המתקיימת ביניהם )בדרך קבע, וביתר 

שאת סביב אירועים כבדי משקל מעין אלה(. חקר סדר היום הציבורי נעשה באמצעות ניטור מקוון של שיח 
גולשים ברשתות חברתיות, טוקבקים ואתרי חדשות, ואילו חקר סדר היום התקשורתי נעשה באמצעות 

ניתוח מהדורות החדשות המרכזיות בערוצי הטלוויזיה 1, 2 ו 10, במהלך ששת השבועות שקדמו ליום 
הבחירות. מכאן, שהלכה למעשה יעסוק המחקר גם בהערכת מקומם של כלי התקשורת החדשים אל מול כלי 

התקשורת הוותיקים, המיוצגים, במקרה הנדון, על ידי הטלוויזיה.

באמצעות השוואה כפולה זו מבקשים החוקרים להתחקות אחר תהליכי עיצובם של סדרי היום השונים על 
פני הצירים 'מדיה חדשים / מדיה ותיקים' ו 'שיח גולשים חופשי  /שיח תקשורתי מקצועי'. 



רקע תיאורטי

 תקשורת ובחירות

הנחת המוצא הרואה באמצעי התקשורת שחקן פוליטי לכל דבר מקובלת על מרבית חוקרי התקשורת 
 Blumler & Gurevitch, 1986; Cook 1998, 2001; Patterson, 1997; Patterson) הפוליטית מזה שנים רבות

Donsbach, 1998; Wolfsfeld;1997, 2011 &(. משמעות הדבר היא שלכלי התקשורת מיוחסות השפעות 

מרחיקות לכת על המערכת הפוליטית, בכל אחד מרבדיה ואופני תפקודה. עם פתיחתה של מערכת בחירות 
ניצבת המערכת כולה בשעת מבחן גורלית וכך הופכים דפוסי התנהלותם של כלל השחקנים קריטיים 

ומשמעותיים במיוחד. הדברים נכונים ביתר שאת בעידן שבו נדרשים המועמדים להתנהל במציאות המוגדרת 
כ'קמפיין תמידי' )Permanent Campaign( כלומר קמפיין המשתרע בין בחירות לבחירות ולא רק בגבולותיה 

 Blumler & Kavanagh, 1999;  Cook, 2002; Entman & Bennett, 2001;) של מערכת הבחירות הפורמלית
 )Wolfsfeld, 2011

מחקרי תקשורת ובחירות מתמקדים על פי רוב בשתי זירות הפעילות העיקריות: תעמולת הבחירות, על שלל 
מופעיה והיבטיה, והסיקור החדשותי המלווה ימים גורליים אלה. עניין רב במיוחד מעוררים גילויי זליגתה של 
תעמולת הבחירות אל עבר מחוזות הסיקור והפרשנות, לצד השפעות הדדיות נוספות, כמו השפעת הסיקור 

 Hallin, 1994; Sheafer & Weimann, 2005; Balmas & התקשורתי של הקמפיין על תכניו ומסריו )למשל אצל
 .)Sheafer, 2010; Scheufele & Tewksbury, 2007

סיקור מערכות הבחירות במרבית מדינות המערב נתון לביקורת מתמשכת, כמעט קונצנזואלית, מצד קהלים, 
שחקנים פוליטיים וחוקרי תקשורת פוליטית, בשל הנטייה להתמקד בהיבטים הדרמטיים והצבעוניים של 

ימי הבחירות, לרבות אישיותם של המועמדים עצמם, תוך הזנחה ניכרת של סוגיות משמעותיות יותר 
 Bennett, 1996; Just et. al, 1996; Shamir, Shamir, &) כמו מצע, חזון, ניתוח ביצועי העבר וכיוצא באלה

Sheafer, 2008; Sheafer, 2001( את רוח הביקורת מיטיב לייצג המושג השגור בפי החוקרים לתיאור דפוסי 

הסיקור האופייניים לימי הבחירות בכלי התקשורת: 'מירוץ סוסים' )Horce Racing journalism(, כלומר 
סיקור המתמקד בנתוניהם המשתנים תדירות של סקרי דעת קהל ובפערים בין המועמדים בדרכם לקו הגמר 

) ; Dunaway & Stein, 2013; Hallin, 1994; Iyengar et al., 2004; Weimann & Wolfsfeld, 1999(

חקר התקשורת והבחירות בישראל משגשג בעשורים האחרונים לא מעט בזכות המציאות המדינית 
והפוליטית המורכבת והסוערת בישראל, ריבוי ממשלות שלא השלימו קדנציה מלאה וסיימו את ימיהן 

בבחירות מוקדמות וכלי תקשורת אוטונומיים למדי, הנהנים מכר פעולה נרחב. בדומה לעמיתיהם בעולם, 
חוקרי התקשורת והבחירות בישראל עוסקים בעיקר בניתוח מגמות מרכזיות בדפוסי סיקורן של מערכות 

הבחירות, במאפייני הקמפיינים ובראשן ה'אמריקניזציה' ההולכת וגוברת, הן של מגמות הסיקור התקשורתי 
 Weimann & Wolfsfeld,1999; Shamir, Shamir, & Sheafer, 2008; Sheafer) ,והן של מאפייני התעמולה

Rahat & Sheafer, 2007 ;2001;( בחקר דעת קהל והתנהגות בוחרים ויחסי הגומלין בינם לבין כלי התקשורת 

)Cohen & Tzfati, 2010; Shamir & Shamir, 2000; Weimann, 1990( וכן ביישומיהן של סוגיות תיאורטיות 
מרכזיות במחקר תקשורת ההמונים בימי בחירות, לרבות 'בניית סדר יום' )Agenda Building(, 'קביעת סדר 

 Priming) )Sheafer & Weimann, 2005; Balmas &) 'ו'הטרמה )Framing( 'מסגור' ,)Agenda Setting( 'יום
. )Sheafer, 2010

1.2 תקשורת ובחירות במדיה החדשים

הופעתם של אמצעי התקשורת החדשים ובעיקר האינטרנט, הרשתות החברתיות והטלפונים הסלולאריים 
שינתה ועודנה משנה, את דפוסי התנהלותה של הזירה התקשורתית. בזירה הפוליטית המדיה החדשים פתחו 



בפני המועמדים במערכת הבחירות לא רק אפיקים חדשים לפרסום תעמולה וערוצי תקשורת ישירים עם 
הציבור, כי אם גם אפשרות לנטר ולעקוב אחר שיח הבחירות גם מעבר לגבולותיה של תקשורת ההמונים 

המסורתית. לצד אלה, מאפשרת הפלטפורמה המקוונת, על פניה השונים, את קיומו של שיח ציבורי, חופשי 
למדי. 

מהותו של השינוי עומד במרכזה של תיאורית התכנסות המדיה  )Media Convergence Theory( של הנרי 
ג'נקינס )Jenkins, 2004(. על פי תיאוריה זו בזירה התקשורתית של המאה ה-21 חל תהליך מואץ של 

התכנסות מדיה. תהליך זה כולל בתוכו שינוי באופן שבו התכנים התקשורתיים מיוצרים ונצרכים והוא משנה 
את מערכת היחסים בין טכנולוגיות חדשות ו'ותיקות', שווקים, תעשיות וקהלים. על פי תיאוריה זו המדיה 

השונים מגוונים, ניידים, נמצאים בכל מקום ומקושרים זה לזה. אף על פי שחוקרים שונים הביעו את חששם 
כי הופעת אמצעי תקשורת חדשים תוביל לדעיכתם של אמצעי תקשורת 'ותיקים', על פי מודל ההתפתחות 

של אמצעי התקשורת שהציע כספי )1993( יש מקום לכולם, כלומר מדיה 'ותיקים', מתאימים את עצמם 
למציאות המשתנה ומצליחים לשרוד ואף לפרוח. ואכן גם נוסק ואדוני )2011( טענו כי מדיום חדש מחליף 

מדיום 'ותיק' רק כאשר קיים ביניהם דמיון תפקודי.

השיח המקוון, המתקיים ברשתות החברתיות )כגון פייסבוק וטוויטר(, וכן בפורומים, בלוגים ובדפי מועמדים, 
הינו חלק מהשינוי שחוללה המהפכה המקוונת, שבה צרכני תקשורת הפכו גם ליצרני תקשורת, היוצרים, 

משתפים ומפיצים מידע שנוצר על ידיהם ועל ידי גולשים אחרים. כך יוצא שגם בתקופות שאינן תקופת 
בחירות ישנה זליגה בין המדיה החדשים וה'ותיקים', כאשר השיח הציבורי ברשתות החברתיות ניזון בין 

היתר ממידע שמקורו בכלי התקשורת ה''ותיקים' )טלויזיה, רדיו ועתונות( ולעתים אף מהדהד מידע זה ואילו 
במקרים אחרים כלי התקשורת ה'ותיקים' מסקרים ומהדהדים מידע שהופיע לראשונה באינטרנט ובכלל זה 

ברשתות החברתיות.  

בשנים האחרונות התרחב המחקר בישראל באופן טבעי גם לבחינת ההשפעות הייחודיות של המדיה החדשים 
על זירת התקשורת הפוליטית, בייחוד בזמן מערכות בחירות. על אף העובדה שקצב אימוץ החידושים 

הטכנולוגיים מצד השחקנים הפוליטיים בישראל איטי יותר מזה המוכר במדינות מערביות אחרות, הפכו 
האינטרנט, הרשתות החברתיות וכלי התקשורת הניידים לגורמים משמעותיים בזירה הנדונה, בין היתר בזכות 

.  )Lev-On, 2011; Haleva( )Amir, 2012( נוכחותם הניכרת ופעילותם הענפה של הבוחרים

1.3  קביעת סדר היום

תיאורית קביעת סדר היום )Agenda Setting Theory( עוסקת בכוחן של חדשות המדיה להבנות את חשיבות 
הנושאים הפוליטיים בעיני הציבור. קביעת סדר היום היא ההנחה שבאמצעות שומרי הסף )כתבים ועורכים(, 

מדיה חדשותיים מדגישים ומבליטים אירועים, אנשים ונושאים מסוימים ומתעלמים או שאינם מבליטים 
נושאים אחרים. הבולטות התקשורתית של נושאים אלה בערוץ מסוים או באופן עקבי על פני כמה ערוצים, 
משפיעה על סדר היום הציבורי והשיח הציבורי, המתמקדים באנשים ובנושאים שזכו להבלטה תקשורתית.

תיאוריית קביעת סדר היום נבחנה משנות ה-70 של המאה העשרים במגוון רחב של מקרי בוחן, בהקשרים 
 .)Brosius & Weimann, 1996; McCombs & Reynolds, 2009( פוליטיים ואחרים ובמגוון שיטות מחקר

מקומבס ושאו )McCombs & Shaw, 1972( המזוהים יותר מכל עם אסכולת קביעת סדר היום, מצטטים 
את אמרתו הידועה של כהן )Cohen, 1963(, לפיה המדיה אולי אינם יכולים לומר לנו מה לחשוב, אולם הם 

מצליחים ביעילות רבה לומר לנו על מה לחשוב. הרעיון כי לתקשורת השפעה על דפוסי החשיבה שלנו אינו 
חדש, )ליפמן Lippmann, 1922( מזכיר את 'משל המערה' של אפלטון, אשר בו הצללים על קיר המערה היו 
ייצוג מעומעם למציאות, כהמחשה לאמצעי התקשורת אשר יוצרים תמונה של המציאות בראשנו. לטענת 

ליפמן, פעמים רבות אנו נעדיף להסתמך על 'התמונה שבראשנו' על פני התבוננות במציאות. 

ברוב המחקרים נבחן סדר היום התקשורתי באמצעות ניתוח תוכן כמותי של מספר הכתבות העוסקות 
בנושא מסוים )הסיקור והבולטות(, בהנחה שהקוראים לומדים לא רק על הנושא הנתון, אלא גם על החשיבות 



שיש לייחס לו על פי כמות המידע ומיקומו בחדשות )McCombs & Shaw, 1993(. סדר היום הציבורי נבחן 
 Dearing & Rogers) ,באמצעות סקרי דעת קהל אודות חשיבותם של אותם הנושאים בעיני הקוראים/צופים

 .)1996

 Dearing & Rogers, לאורך השנים שבו ואיששו מחקרים את הנחות היסוד של התיאוריה )ראה סקירה של
1996(, באופן המציג לכאורה קשר השואף להסבר סיבתי. מעבר לבדיקת מתאמים בין חשיבות הנושאים 

בתקשורת לחשיבותם בעיני הציבור בוצעו גם ניסויים שערכו מניפולציות בצפייה במהדורות החדשות על 
)Yengar & Kinder, 1987( מנת לאשש את הקשר בין הסיקור החדשותי לבולטותו בעיני הצופים

על פי וויבר, מקומבס ושאו )Weaver, McCombs & Shaw, 2004( יחידת הניתוח ברוב מחקרי קביעת סדר 
היום היא הנושא )האובייקט(, אך הדילמה המחקרית היא האם די לבחון את הנושאים עצמם או שיש צורך 

להתייחס גם לייחוסים הנלווים אליהם, היות שהם אינם עומדים בפני עצמם. לטענתם, ייחוסים כאלה שזכו 
לכינוי 'קביעת סדר יום מדרגה שניה' )Second level agenda setting( מוענקים לרוב על ידי עתונאים באופן 
 Scheufele ,ישיר או עקיף בדיווח התקשורתי והם שמבליטים צדדים והיבטים מסוימים של הנושא )ראו גם

Scheufele & Tewksbury, 2007 ;2000(. בשנים האחרונות עוסקים החוקרים במה שהוגדר כקביעת סדר יום 
מדרגה שלישית, ניתוח ההשפעות ההדדיות של הגולשים ברשת האינטרנט על סדרי היום של פוליטיקאים 

ועיתונאים.

1.4 תיאוריית ‘קביעת סדר היום' בעידן המדיה החדשים

        Coleman, McCombs, ( .תיאוריית קביעת סדר היום מעוררת עניין רב בקרב חוקרים בהקשר למדיה חדשים
Shaw & Weaver 2009(  טוענים כי צמיחתה של רשת האינטרנט מהווה כר פורה וחדש למחקרי קביעת סדר 

היום. בדומה, ) McCombs, Holbert, Kiousis & Wanta 2011( טוענים כי תשומת הלב המחקרית בתחום 
מחקרי סדר היום צריכה להתמקד בדינמיקה של התקשורת המקוונת בפלטפורמות הדיגיטליות השונות, 
כדוגמת אתרי חדשות ורשתות חברתיות מקוונות. )Chaffee & Metzger 2001( מציעים כי למדיה חדשים 

פוטנציאל לזרימת מידע הפוכה, מהציבור למועמדים ולפיכך בפארפרזה על האמירה המקורית מנבאים 
כי התיאוריה תעבור מ״הנושאים שהמדיה אומרים לאנשים לחשוב עליהם" ל״הנושאים שאנשים אומרים 
 Reverse ( מכנה זאת כ"קביעת סדר יום הפוכה" )״McCombs 2004( ."למדיה שהם רוצים לחשוב עליהם

agenda setting"(, כלומר העניין הציבורי הוא זה שקובע את סדר היום התקשורתי. בנוסף לכך, ניתן לזהות 

מגמה לפיה עיתונאים מהתקשורת המסורתית, עיתון מקוון ומודפס, טלוויזיה ורדיו, ניגשים אל הרשתות 
החברתיות כדי לבדוק את האווירה הציבורית בנושא מסוים וזאת על מנת לסקר אותו לאור העניין הציבורי בו 
)Byoungkwan, Lancendorfer & Ki Jung, 2005(. )Sweetser, Golan & Wanta 2008( טוענים כי השאלה 'מי 

קובע את סדר היום למי' צריכה להמשיך ולהיבחן לאור התפתחותן של טכנולוגיות תקשורת חדשות. 

ג'ונסון ופרלמוטר )Johnson & Perlmutter, 2010( טוענים שלפני עידן האינטרנט התעמולה הפוליטית של 
מועמדים בבחירות הייתה בשליטה מלאה יחסית – מודעות פרסום ממומנות שהוצגו בהיקף, בזמן ובמקום 

שנקבעו על ידי מנהלי הקמפיין מראש. בשל העלויות הגבוהות, השליטה על כלל המסרים הייתה גבוהה 
)סטיקרים לרכבים, שלטי חוצות ופרסום ברדיו ובטלוויזיה(, ניהולם היה ריכוזי ומשום כך המסר לרוב היה 

ממושמע. לעומת זאת הופעתם של האינטרנט והרשתות החברתיות תרמו לריבוי הקולות והמסרים המופצים 
ברשת על ידי פרטים, קבוצות אינטרס ובעלי ענין, כאשר מועמדים לבחירות אינם יכולים עוד לשלוט על השיח 

המקוון ולעתים אף נשארים מחוץ לשיח הציבורי.  

)וולי, לימפרוס ואוליבר Woolley, Limperos & Oliver, 2010( ביצעו ניתוח תוכן של תוכן הגולשים ברשתות 
החברתיות המקוונות במערכת הבחירות לנשיאות ארה"ב 2008 )אובאמה –מקיין(. על אף שניתוח התכנים 

העלה כי קיימים נושאים ייחודיים המאפיינים את הרשתות החברתיות באופן כללי ובחלוקה לקבוצות 
המזוהות עם אחד המועמדים, הרי שרבים מן התכנים שהופיעו בהן שיקפו את התמות המרכזיות שהופיעו 

במדיה המרכזיים באותה התקופה. כלומר, חוקרים אלה מצאו הלימה בין התכנים שעלו במדיה ה'ותיקים' 
והתכנים שעלו במדיה החדשים וכן בין השיח הציבורי והשיח התקשורתי הממוסד.



מולר )Moeller, 2010( מסווגת את קביעת סדר היום בחלוקה לשלושה שחקנים: קביעת סדר היום על ידי 
השלטון, על ידי המדיה המרכזיים ועל ידי 'עיתונות אזרחים'. לטענתה, בשל השינויים המתרחשים בעקבות 

חדירת האינטרנט, השליטה של המדיה ה'ותיקים' על קביעת סדר היום התקשורתי פחתה. השינוי ביחסי 
הכוחות הפך את היכולת הפוטנציאלית של כל אדם, גם אם הוא 'שחקן שולי', להעלות אירועים או נושאים 

למרכז הדיון הציבורי. כמו כן שינוי כזה מתבטא מחד ביכולת של אזרחים לנהל תקשורת ישירה עם מועמדים 
בבחירות ללא תיווך המדיה ה'ותיקים' ומאידך מאפשר לארגוני טרור להפיץ באופן ישיר סרטונים לקהליהם.

בנוסף, השתייכותם של אנשים לקבוצות חברתיות שונות עשויה להיות בעלת השפעה על קביעת סדר היום 
הפרטי שלהם )Shaw, McCombs, Weaver & Hamm, 1999(. כלומר, השתייכות לקבוצה או לקהילה מסוימת 

עשויה לגרום לשינוי, או לתיווך של סדר היום התקשורתי באמצעות הבלטה והדגשה של נושאים מסוימים 
הנתפסים כחשובים ורלוונטיים בעיני הקבוצה והתעלמות מנושאים אחרים הנתפסים כחשובים או רלוונטיים 
פחות. טענה זו עשויה להיות בעלת משמעות רבה לאור השימוש הגובר ברשתות חברתיות מקוונות, כדוגמת 

פייסבוק, המאפשרות קיומם של מעגלי חברים/מכרים והשתייכות לקבוצות שונות. יתרה מכך, מחקרים 
שונים מצביעים על כך כי רשתות חברתיות כדוגמת הפייסבוק מעודדים הומופיליה, כלומר משיכה של אנשים 

 Eco( 'דומים זה אל זה, כאשר האלגוריתם של פייסבוק מחזק תהליך זה והופך את הפייסבוק ל'תיבת תהודה
Chamber( המהדהדת וחושפת בעיני הגולשים דפים של חברים הדומים להם בערכיהם ובתחומי העניין 

  . )Tarbush & Teytelboym, 2012( שלהם

שאלות המחקר

המחקר הנוכחי מתמקד בבחירות 2015 בישראל ומנסה להשוות בין סדר היום הציבורי, כפי שבא לידי ביטוי 
בשיח הגולשים החופשי ברשת ובין סדר היום התקשורתי, כפי שבא לידי ביטוי במהדורות החדשות המרכזיות 

)מהדורות הערב( בטלוויזיה. שתי שאלות מחקר מרכזיות נוסחו על מנת לבחון את היחס בין שני סדרי היום. 

שאלת המחקר הראשונה בוחנת האם ובאיזו מידה מתקיימת הלימה בין סדר היום התקשורתי )כפי שבא לידי 
ביטוי במהדורות החדשות הממוסדות בטלוויזיה( לבין סדר היום הציבורי )כפי שבא לידי ביטוי בשיח הגולשים 

ברשת( במהלך ששת השבועות שקדמו לבחירות 2015. 

שאלת המחקר השנייה מנסה לחשוף עד כמה משמרת הטלוויזיה את כוחה כקובעת סדר יום בעידן שבו 
האינטרנט והרשתות החברתיות זוכים לפופולריות הולכת וגדלה. במילים אחרות, האם בעידן המדיה 

החדשים, הטלוויזיה עדיין מתפקדת כשחקן אוטונומי ובר השפעה על סדר היום הציבורי? 

3. מתודולוגיה

במסגרת מחקר זה נעשה שימוש בשתי שיטות מחקר כמותניות: ניתוח תוכן כמותני וניטור שיח מקוון. חלקו 
הראשון של המחקר עסק בזיהוי סדר היום התקשורתי הממוסד. בחלק זה התבצע ניתוח תוכן כמותני של 
132 מהדורות חדשות הערב המרכזיות ששודרו מידי יום במהלך ששת השבועות שקדמו למועד הבחירות. 

הנתונים נאספו משלושת ערוצי הטלוויזיה המרכזיים בישראל, מתוכם שני ערוצים מסחריים תחת פיקוח 
ציבורי )ערוץ 2 וערוץ 10( וערוץ ציבורי-ממלכתי )ערוץ 1(. שני מקודדים עצמאיים צפו במשדרי החדשות 

על בסיס יומי, כאשר אחד המקודדים צפה במשדרי החדשות בערוצים 1 ו-10 והמקודד השני צפה במשדרי 
החדשות בערוץ 2. עבודת הקידוד עצמה התבצעה תוך שימוש בדף קידוד שהוכן על ידי החוקרים מראש. כל 

אחד מהמקודדים הונחה לפרט עד כמה שניתן במה עסק כל אחד מהפריטים התקשורתיים שקודדו. לצורך 
יצירת אחידות בין המקודדים ולצורך תיקוף דף הקידוד, שבוע הקידוד הראשון הוגדר כ'פיילוט' שבו רשימת 

הנושאים עברה שינויים ועדכונים על ידי החוקרים, כך שתשקף את רשימת הנושאים שעלו בחדשות. בכל עת 
שנתגלתה סתירה או אי הסכמה לגבי עבודת הקידוד, החוקרים פנו למקודדים ונעזרו בהם על מנת לשמור על 

אחידות הקידוד.

בחלקו השני של המחקר נעשה שימוש במערכת ניטור חיצונית לניטור שיחות גולשים ברשת האינטרנט. 
מערכת זו מופעלת על ידי חברה חיצונית המתמחה במתן שירותי ניטור לגופי מחקר וגופים עסקיים שונים.  



מערכת זו מאפשרת לנטר את השיח המתקיים ברשתות החברתיות )כגון פייסבוק, טוויטר וגוגל פלוס( 
וכן בבלוגים, פורומים ובכתבות ולהציג את נפח השיח, כמות השיח ומשך השיח לגבי כל אחד מהנושאים 

המנוטרים. 

היות שמחקר זה בוצע בהקשר הישראלי השיחות שנוטרו היו בעברית בלבד והתבצעו בששת השבועות 
שקדמו ליום הבחירות. לצורך עבודת הניטור הוכנסו למערכת כל הנושאים שהופיעו בדף הקידוד של 

המהדורות הטלוויזיוניות וכך ניתן היה לעקוב אחר המופעים שלהם ברשת. כך לדוגמה, מילת החיפוש 'איום 
אירני' הוכנסה למערכת הניטור על שלל הניסוחים הנגזרים ממנה )לדוגמה איום אירני, איום איראני וכו'(, 

ומערכת הניטור איתרה את מספר המופעים )'שיחות'( שבהם הופיע המושג ברשתות החברתיות, פורומים, 
בלוגים ובכתבות, את נפח השיח ומשכו. על מנת שלא לכלול ערכים ריקים אשר עשויים ליצור הטיה )כלומר, 

המערכת מגדירה אותן כשיחות אך לא התקיימו בהן שיחות בפועל( הוגדר אלגוריתם סינון לפיו ייכללו 
בבדיקה רק מופעים בהן השתתפו יותר משני גולשים וניתן למצוא בו יותר משתי תגובות. כל פריט שבו 

הופיע המושג 'איום אירני''  חושב על ידי המערכת כ'שיחה' אחת, גם אם המושג הופיע בפריט מסוים מספר 
פעמים. נתוני הניטור סוכמו לבסוף על ידי החוקרים בטבלה מסכמת.

ממצאים

 במחקר זה נעשה ניסיון להתחקות אחר יחסי הגומלין שבין סדר היום הציבורי )כפי שבא לידי ביטוי בשיח 
הגולשים ברשת( לבין סדר היום התקשורתי בזמן מערכת הבחירות הכלליות שהתקיימו בישראל, 2015 )כפי 

שבא לידי ביטוי במהדורות החדשות המרכזיות בערוצי הטלוויזיה המובילים(.

בחלקו הראשון של המחקר בוצע ניתוח תוכן כמותני של הנושאים שעלו במהדורות החדשות הטלוויזיוניות 
בשלושת הערוצים 1,2 ו-10 במהלך ששת השבועות שקדמו לבחירות.

ניתוח התוכן העלה כי מתוך עשרת הנושאים המרכזיים שזכו לדיווח חדשותי בשלושת ערוצי הטלוויזיה גם 
יחד, הנושא שזכה למספר הרב ביותר של אזכורים )"אייטמים"( הוא פרשת מעון ראש הממשלה )פרשה 

שבמסגרתה הוטחה ביקורת קשה כנגד הבזבזנות במעון ראש הממשלה(, לאחריו התרחשויות ופעילויות 
הקשורות בארגון דאע"ש, האיום האיראני על ישראל, נאום ראש הממשלה בקונגרס האמריקני, פרשיות מין 

במשטרת ישראל )מספר פרשיות שבהן נחשפה הטרדה מינית של שוטרות על ידי שוטרים במשטרת ישראל(, 
דו"ח מבקר המדינה, הרוטציה )בין יצחק הרצוג וציפי לבני במקרה שיזכו בבחירות(, סקרי בחירות למיניהם, 

פיטורים במשק וכן פרשיית פרס ישראל )פרשייה שבמסגרתה לשכת ראש הממשלה פסלה שני שופטים 
בוועדת פרס ישראל לספרות, דבר שעורר ביקורת כי מדובר בפסילה פוליטית ולא עניינית(. מעבר למספר 

האזכורים נבחנה גם מידת הבולטות של כל נושא, כלומר מידת החשיבות שהוענקה לכל נושא במסגרת 
מהדורת החדשות. ניתוח זה נעשה באמצעות ניתוח מיקום הפריט החדשותי לפי סדר הופעתו במהדורה 

ומתן משקל רב יותר לפריטים שהופיעו בתחילת המהדורה לעומת פריטים שהופיעו בהמשך המהדורה או 
בסופה. 

לצורך ניתוח מידת הבולטות של כל פריט חדשותי, קודדו 15 הפריטים הראשונים בכל מהדורה וניתן משקל 
שונה לכל פריט בהתאם לסדר הופעתו במהדורה, כך שהפריט הראשון במהדורה קיבל 15 נקודות, הפריט 

השני קיבל 14 נקודות וכן הלאה )כך שהפריט שמוקם בסוף המהדורה במיקום ה-15 קיבל נקודה אחת(. 
תרשים 1 מציג את ערך הבולטות של כל פריט כפי שנאסף באופן מצטבר מכל שלוש המהדורות בתקופה 

שלפני הבחירות.  כפי שניתן לראות, הנושאים שזכו לבולטות הרבה ביותר עסקו באותם נושאים שבהם עסקו 
הנושאים שזכו לאזכורים הרבים ביותר )אם כי לא בהכרח על פי אותו הסדר(, כאשר הנושא שזכה לבולטות 

הגבוהה ביותר היה נאום ראש הממשלה בקונגרס האמריקאי, אחריו התרחשויות ופעילויות הקשורות בארגון 
דאע"ש, פרשיית מעון ראש הממשלה והאיום האיראני.



תרשים 1: מידת הבולטות של כל נושא במהדורות הטלוויזיה

בשלב הבא של המחקר נעשתה בחינה של נפח השיחה ברשת עבור כל אחד מהנושאים שבלטו בסיקור 
הטלוויזיוני, וזאת באמצעות מערכת ניטור השיחות. כפי שניתן לראות בתרשים  2,  הנושאים שזכו לנפח 

השיחה הרב ביותר ברשת היו סקרי בחירות, האיום האירני, הרכבת הקואליציה ופעילויות הקשורות בארגון 
דאע"ש. 

תרשים 2: נפח השיחות ברשת עבור כל אחד מהנושאים שבלטו בסיקור הטלוויזיוני

שאלת המחקר הראשונה במחקר זה עסקה במידת ההלימה שבין סדר היום הציבורי )כפי שבא לידי ביטוי 
בשיח הגולשים ברשת( לבין סדר היום התקשורתי )כפי שבא לידי ביטוי במהדורות החדשות הממוסדות 

בטלויזיה( במהלך ששת השבועות שקדמו לבחירות 2015. השיטה הנפוצה והמקובלת לניתוח מתאמים בין 
     )Spearman rank-order correlations( דירוגי סדר יום היא באמצעות מקדם המתאם ספירמן

(Groshek & Clough-Groshek, 2013; Coleman, et al, 2009(. ניתוח זה חשף כי קיים קשר חיובי מובהק 

)r=.406, p<.001( בין סדר היום התקשורתי והציבורי בכל אחד מששת השבועות שקדמו לבחירות. כלומר, 
הנושאים שזכו להבלטה תקשורתית בטלוויזיה בכל אחד מששת השבועות, זכו במקביל להבלטה דומה גם 

ברשת. 



יתרה מכך, במטרה לבחון את שאלת קיומה של כיווניות ביחסי הגומלין בין שני סדרי היום, חושב מודל 
רגרסיה אורדינאלית, בו המשתנה התלוי הוגדר כ'דירוג השיח ברשת', המשתנה הבלתי תלוי כ'דירוג 

 X2)df=587((במהדורות החדשות בטלוויזיה' ומשתנה 'הנושא' הוחזק כקבוע. נמצא כי מודל הרגרסיה מובהק
p< .01 ,21.205 =(   ומנבא 27.5% מהשונות המוסברת של המשתנה התלוי. 

תרשים 3: מידת ההלימה בין השיח הציבורי ברשת והסיקור החדשותי הטלוויזיוני של הנושא "האיום 
האיראני"

כפי שניתן לראות בתרשים 3, בחינת הבולטות של נושא "האיום האיראני" בסדר היום של חדשות 
הטלוויזיוניות ובשיח המקוון מגלה מגמות דומות. בשני המרחבים חלה עלייה בין השבוע הראשון לשבוע 
השני שנמדדו במחקר, ירידה בבולטות בשבוע השלישי, עליה חדה בשבועיים שלפני הבחירות )שבוע 4-5 
בדגימה( וירידה בשבוע שלפני הבחירות. עם זאת, ניכר שהעניין הציבורי המתבטא בשיח ברשת היה בולט 
יותר כבר מתחילת התקופה שנמדדה והירידה בבולטות בשבוע שקדם לבחירות משמעותית וחדה הרבה 

יותר. ההלימה, אם כן, חזקה ביחס למגמה אך פחות משמעותית בכל הנוגע לעוצמה.

גם במקרה של עיסוק בנושא דעא"ש המוצג בתרשים 4, ניתן לזהות מגמה דומה, למעט השבוע האחרון לפני 
הבחירות. כשישה שבועות לפני הבחירות דורג בולטות הנושא בסדר היום הציבורי במיקום הגבוה ביותר, הן 
במהדורות הטלוויזיה והן בשיח המקוון. נראה כי למעט עלייה במיקום בסדר היום בשבוע השלישי לדגימה, 

ירד הנושא באופן יחסי מהמקומות הראשונים בסדר היום הציבורי ובשיח המקוון.

 תרשים 4: מידת ההלימה בין השיח הציבורי ברשת והסיקור החדשותי הטלוויזיוני של הנושא "דאע"ש"



5. דיון

המחקר הנוכחי ביקש לחשוף את מידת ההלימה שבין סדר היום התקשורתי וסדר היום הציבורי בתקופת 
בחירות, וכן לעמוד על כוחה של הטלוויזיה כקובעת סדר יום בתקופה שבה המדיה החדשים והרשתות 

החברתיות זוכות לפופולריות גוברת והולכת.  

כאשר מתמקדים בעשרת הנושאים שזכו לסיקור הרב והבולט ביותר בשלוש מהדורות החדשות המרכזיות 
בטלוויזיה )מהדורות הערב בערוצים 1, 2, ו 10( ובודקים את מידת בולטותם ברשת, מתגלית הלימה ניכרת בין 
סדר היום התקשורתי לבין סדר היום הציבורי. במילים אחרות, נושאים שזכו לבולטות בערוצי הטלוויזיה בלטו 

באותו פרק זמן גם בשיח הציבורי המקוון.  גם בניתוח השוואתי של מגמות בבולטות הסיקור של הנושאים 
הנדונים – עליה, ירידה או סטגנציה – נמצא דמיון רב בין שני המרחבים.

על אף העובדה שנושאים שהועלו לדיון בשיח המקוון ולא זכו לסיקור בחדשות הטלוויזיה כלל לא נבדקו 
במחקר הנוכחי, ניתן לקבוע כי שני סדרי היום, הציבורי והתקשורתי, שמרו על מידה מרשימה של דמיון, 

בכל הנוגע לנושאים המרכזיים ולמגמות בולטותם היחסית. במילים אחרות, נושאים שזכו להבלטה ולעניין 
תקשורתי בטלוויזיה זכו להתעניינות ועוררו דיונים גם ברשת.

ניתוח מסוג רגרסיה אורדינאלית שבוצע במטרה לזהות אפשרות של ניבוי, חשף שמגמות הבולטות היחסית 
בשיח הציבורי המקוון עוקבות אחרי מגמות הבולטות היחסית במהדורות החדשות הטלוויזיוניות. ממצאים 

אלה עשויים ללמדנו כי במהלך מערכת הבחירות הכלליות שהתקיימו בישראל במרץ 2015 שמרה הטלוויזיה 
על מעמדה כמדיום חדשותי חשוב ורלוונטי. סדר היום התקשורתי, שנבחן לצורך המחקר על בסיס מהדורות 

החדשות המרכזיות בשלושת ערוצי הטלוויזיה המובילים בישראל, הכתיב במידה רבה את סדר היום הציבורי, 
כפי שהתקיים במרחב המקוון שנוטר לצורך המחקר. נדמה כי אין להקל ראש בממצא זה. האמונה הרווחת 
בדבר התעצמות נוכחותם וממדי השפעתם של כלי התקשורת המקוונים בחיינו, מובילה מועמדים בעולם 

המערבי כולו לנתב משאבים יקרי ערך לתעמולה בפלטפורמות המקוונות. גם חוקרי תקשורת ובחירות 
מסבים את מוקד תשומת הלב המחקרית לבחינת המתרחש בספירה המקוונת. ממצאי המחקר הנוכחי 
מלמדים כי כוחה של הטלוויזיה עודו במותניה, ושלכל הפחות אין למהר ולהספידה כזירת התרחשויות 

רלוונטית ומשפיעה. 

מגבלות המחקר ומחקרי המשך

 Time( "על אף שאחד הניתוחים המתאימים ביותר למציאת סיבתיות בין סדרי יום הוא ניתוח "סדרות עתיות
series analysis( )Granger,1969(, לא ניתן היה לעשות שימוש בניתוח מסוג זה מכיוון שמחקר זה נערך 

במשך תקופה קצרה )שישה שבועות( ולכן נאלצנו להסתפק בניתוח באמצעות מקדם מתאם ספירמן לניתוח 
הקשר בין הדירוגים וניתוח רגרסיה אורדינאלית. לפיכך, לצורך העמקת הבנתנו את יחסי הגומלין שבין שני 

סדרי היום, יש צורך במחקרי המשך שיתבססו על מסד נתונים רחב הרבה יותר. מסד נתונים שכזה יוכל 
לאפשר שימוש בשיטת הניתוח הטובה והמתאימה ביותר למטרה הנדונה – ניתוח סדרות עיתיות בשיטת 

.)Granger, 1969( גריינג'ר

בנוסף, הבחירה לבחון את מאפייני השיח הציבורי )המקוון( בנוגע לנושאים שהועלו בסדר היום התקשורתי 
)הטלוויזיוני(, מגבילה מאד את הבנתנו באשר למאפייני השיח הציבורי החופשי באינטרנט וברשתות 
החברתיות. נושאים שעלו לדיון במרחבי הרשת ולא זכו לסיקור בכלי התקשורת הוותיקים, ובראשם 

הטלוויזיה, לא נקלטו כלל במנגנון הניטור שהופעל לצורך המחקר. אין ספק כי נדרש מחקר המשך מקיף 
שיעמוד על דפוסי העיצוב והשינוי בסדר היום הציבורי המקוון, ללא הגבלה מוקדמת על הנושאים הנבחנים. 

יש לציין, עם זאת, כי משימה מעין זו תובענית במיוחד מבחינת היקף המשאבים הנדרשים למילויה.
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הערות על ייצוגי “מציאות” במרחב ה”מציאות מדומה”
פרופ’ יונתן )יוני( מזרחי

החוג למערכות מידע ניהוליות, החוג סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 כל אורגניזם חי שפועל באקולוגיית מציאות )Reality( טבעית או תרבותית נתונה )ולצורך העניין, כל מערכת 
טכנולוגית שתנסה לחקות אותו ברמה כזו או אחרת(, נדרש לשם שרידותו לבקרה והערכה רציפים של 

סביבתו. אם נסמן את האורגניזם )או המכונה( כ-Man or Machine )MA(, הרי שהמידע שנאסף מסביבתו 
באמצעות סנסורים שונים )החושים או חיישנים מבוססי טכנולוגיה(, בשילוב עם מידע וניסיון קודמים 

)כפונקציה של מורכבות האורגניזם או המכונה(, מפעילים מערכת מורכבת של משובים, היזונים ותהליכי 
קבלת החלטות – תהליך רציף ובלתי פוסק המתקיים כל משך קיומו של האורגניזם. אף שהעניין מורכב 
יותר, נניח לרגע שהמציאות הפיזית היא אובייקטיבית, שרירה וקיימת, אם כי מאז הפילוסופיה הפרה-
סוקראטית ואפלטון השאלה “מהי המציאות?” כמו גם עצם האפשרות של קיומה המחלט אינה שאלה 

פשוטה כלל וכלל. “מציאות מוחלטת” בהנחה שהיא קיימת מורכבת באופן עקרוני מנוף המציאות הטבעית 
“הסטטית” יחסית )חומר, פלֹורה ופאּונה – דומם, צומח וחי(, ובמקרה של בעלי חיים מורכבים וחברתיים, גם 

מנוף המציאות התרבותית )נופים שעוצבו בידי אדם( והחברתית – הדינמית ביחס – של הקהילות שלהם. 
נקרא למיפוי והערכה אלה של הסביבה המבוצעות בידי אורגניזם )או מכונה( “הבניה של תמונת מציאות” 

–) Reality Sense Making )RSM(. מהלך ההבניה של תמונת המציאות )RSM( חיוני לאורגניזמים, שכן 
בלא הבנה כזו ובלא יכולת לאחסן, לפענח ולשתף אותה אם אחרים קטנים ואף מתבטלים לעיתים סיכוייו 
לשרוד. גם בהקשרים טכנולוגיים, מכונות חכמות המתוכננות לקיים אינטראקציה עם הסביבה - משואב 

אבק רובוטי חכם ועד מכשירי GPS ותוכנות ניווט דוגמת ,WAZE חייבים ביכולת מסוימת של הבניית תמונת 
מציאות )מיקום מרחבי שלהן למשל( בכדי שיוכלו לממש את תכליתן. קיומה של תודעה סובייקטיבית אצל 

אורגניזמים אנושיים מסבכת עוד יותר את מהלך ההבניה של תמונת המציאות, אולם במונחי הישרדות 
דרוויניים, הצורך במהלך העקרוני של הבנייה כזו ברור ובמאמר הנוכחי נבקש להציג קווים לדמותו ולנסות 

להמשיג אותו באופן שיטתי יותר.

בכדי להגדיר את המונח מציאות מדומה, חובה עלינו לפתוח במונח ה”מציאות”. מהי אותה ישות שחושינו 
מבקשים לצייר בראשנו כבבואה מנטלית, ואשר טכנולוגיות המידע שפיתחה האנושות – מהשפה והכתב 

ועד האינטרנט והטלפון החכם - נועדו לטפל בהמשגה, בשעתוק, באחסון ובשינוע שלה? התשובה לשאלה 
זו ארוכה כדברי ימי הפילוסופיה כולה. פילוסופים, מתמטיקאים ואחרים, בעידן העתיק ובעידן המודרני, 

וביניהם אפלטון, אריסטו, קאנט, הגל, ניטשה, היידיגר, הוסרל, ויטגנשטיין וראסל הסתערו על השאלה פעם 
אחר פעם בניסיונות להסביר את המונח הפשוט – אך המורכב להבעית – “מציאות”. על פי מילון אוקספורד 

למונחי הפילוסופיה, מציאות היא בפשטות “זה אשר קיים” )That which exists(. הגדרות פילוסופיות נדיבות 
יותר רואות במונח “מציאות” רעיון המביע את מצב הדברים כפי שהם קיימים באמת, ולא כפי שהם עשויים 
להופיע או מדומיינים בעיני הצופה. בהגדרה רחבה יותר, “מציאות” כוללת את כל מה שהווה וכל מה שהיה, 

בין אם אפשר לצפות בו או להבין אותו ובין אם לאו; ובהגדרה הרחבה ביותר, מציאות כוללת כל מה שהיה 
קיים, קיים בהווה או יהיה קיים בעתיד. לצד אלו, זרמים פילוסופיים הומניסטיים, הרמנויטיים, פנומונולוגיים 

ופוסט-פנומנולוגיים בפילוסופיה דוגמת אלו של מרטין היידיגר, אדמונד הוסרל וממשיכי דרכם, מציגים 
כפירה בעצם האפשרות העקרונית להגדיר אי פעם מציאות אובייקטיבית.

לצורך הדיון שלנו, הנקודה המרכזית היא שבתודעה הסמנטית הקולקטיבית של רוב השפות בעולם, המונח 
“מציאות” נתפס בדרך כלל כמתאר דבר מה אמין, אובייקטיבי ו”קשה”, העומד בדרך הכלל בניגוד מוחלט 

לכל מה שמבוסס על חלום, אשלייתי, דמיוני, הזוי, סובייקטיבי, מופשט ואף שקרי או בדיוני. ניתן אף לקבוע 
שמבחינה סמנטית קולקטיבית, “מציאות” כמושג משקפת דבר מה שיסודו אמיתי )Reality = Real(, ואילו 

שקר מתייחס לבדיות, לכל מה שאינו “מציאות אמיתית” )“מציאות מדומה”, למשל(. כך, נקודת המוצא 
הנחרצת של תיאור מושג “המציאות” במשמעותו הסמנטית הרחבה הנוכחית, הוציאה “שם רע” ודימוי שלילי 

כמעט בהגדרה למונח שעשוי להיחשב להפך הגמור מ”מציאות” – “מציאות מדומה”. זו האחרונה נתפסת, 



על פי הגדרת המונח “מציאות” שתיארנו, על דרך ההנגדה: דבר מה שאינו טבעי, ייצוג חיוור, דל ובלתי אמין 
של “הדבר עצמו”, חיקוי זול וחסר אותנטיות של “המציאות” הנתפסת מבחינה סמנטית כטהורה ו”אמיתית” 

יותר. אל מול ה”מציאות המדומה”, מהלך תיאור “המציאות” נתפס כברירת מחדל “נכונה” של תיאור הדברים: 
האופציה המדויקת ואף ה”הגונה”, ה”כנה” וה”צודקת” יותר, כמעט באופן מוסרי. הביטוי באנגלית “מה 
שרואים הוא מה שמקבלים” )What you see is what you get(, המשמש לתיאור בני אדם שהתנהגותם 

אמיתית ואותנטית – אנשים “אמיתיים” יותר – הוא אחת מהדוגמאות הברורות להקשר הסמנטי-חברתי 
החיובי של המונח “מציאות”. תפיסות סמנטיות מסוג זה מותירות אפוא את כל מה שאינו “מציאות” בתחומי 

ה”בלתי מציאותי” – אשליה או פנטזיה, ובמונחים ערכיים יותר משהו שקרי וצבוע ושטחי. אנו אומרים על 
מי שלא “מחובר למציאות” שהוא חי ב”מציאות מדומה” )או בפייסבוק...(. לגיבנת השלילית הזאת שדבקה 

במונח “מציאות מדומה” נוסף בעשרות השנים האחרונות העיסוק המופרז לעתים של אנשי הפוסט-
מודרניות )בהשפעה מאוחרת של רעיונות מתורת היחסות על מדעי החברה והרוח( ביחסיות מוטת התרבות 

והפרספקטיבה האישית שבה כל תופעה היא תמיד תופעה “נתפסת”: סובייקטיבית, פרשנית וא-מוחלטת. 
ובהעדר אמת מוחלטת כמעט שום נושא לא יכול להיחשב ל”מציאות”. חסרונה של גישה זו לדעתנו הוא 

באוזלת ידה ככל הנוגע לביצוע מעשי של פעולות במציאות הניוטונית הארצית הנחווית )‘האריסטוטלית’...( 
הפשוטה, לבטח בכל הקשור ליישומים טכנולוגיים הדורשים פיענוח/הבנייה של מציאות בכדי לפעול את 

פעולתם. כך, המונח “מציאות מדומה” עלול לקבל קונוטציה סמנטית שלילית, בלתי מעשית וחסרת תועלת, 
כתוצר סמנטי של “סכולסטיקה” פוסט-מודרנית מתחכמת ומנותקת. וודי אלן היטיב לסכם את העניין 

כשאמר פעם “מה אם הכול אשליה, ודבר אינו קיים? במקרה זה, בהחלט שילמתי מחיר מופרז על השטיח 
שלי...”

בשל סיבות אלו, נבקש לאמץ כאן הגדרה רחבה, מעשית ופרקטית להגדרת המונח מציאות מדומה, וחשוב אף 
יותר, נבקש לטעון ש”המציאות המדומה” הולכת ונעשית, ובצדק רב, למוצר מבוקש, ופעמים רבות מועדף, 

ככל שטכנולוגיות המידע מאפשרות שכפול אמין, מתוחכם ועשיר יותר של המציאות. ההגדרות הפילוסופיות 
והטכנולוגיות, כמו גם אלה של חוקרי המדעים הקוגניטיביים של מונח המציאות המדומה, הן רבות. כמקובל, 
תחומי דעת שונים רואים בהגדרה הנוהגת במסגרתם הגדרה בלעדית ומבקשים לשמור את המונח “לעצמם”. 

בהתאמה, קורה לעיתים קרובות מידי שהמונחים “מציאות מדומה”, “מציאות מדמה”, ו”מציאות רבודה”, 
משמשים פעמים רבות בערבוביה. כך למשל, הגדרות טכנולוגיות מצמצמות משתמשות במונח “מציאות 
מדּוָּמה” )Virtual Reality( לתיאור חוויה העושה שימוש במכשור מיוחד )קסדות, חליפות וגרפיקה תלת-

ממדית מבוססת מחשוב(, כמתואר בסרטי מדע בדיוני דוגמת “זיכרון גורלי” )Total Recall( ו”מכסח הדשא” 
)The Lawn Maker( בכדי ליצור תמונת מציאות מדומיינת לצורכי סימולציה יישומית )סימולטורים של טיסה( 

או בידורית )משחקי מחשב(. פרשנות טכנולוגית זו רואה במציאות המדומה סוג של מדיה חדשה, המשך 
טכנולוגי מתקדם לטכנולוגיות דוגמת הקולנוע, אך הפעם בעל יכולות השפעה רב-חושיות )ולא רק תמונה 

וקול(. פרשנות רחבה יותר רואה במרחב התוכן של האינטרנט כולו, ובמיוחד בסביבות משחק של שחקנים רבי 
משתתפים, סוג של מציאות מדומה – סביבה וירטואלית. המונח סייברספייס )מרחב קיברנטי( נתפס גם הוא 

 Simulated( ”ה כמונח בהקשרים רחבים אלה ככולל בתוכו ייצוג מדומה של המציאות. המונח “מציאות ְמַדמָּ
Reality( מתייחס לסימולציה של המציאות שמנסה לשמור על רמות גבוהות של נאמנות למציאות המקור 

לצורכי הבנה או תיעוד שלה או הנאה ממנה בזמן ובמרחב אחרים, או אפילו לצורכי מחקר של טבעה )מחקרי 
התנהגות המשמשים מכשירי FMRI(. צילום הרנטגן, מכשירי דימות רפואיים )MRI, CT(, ואפילו מצלמות 
ומסכי HD ומערכות שמע מתקדמות מבקשים גם הם לייצר הדמיה )סימולציה( אמינה ככול האפשר של 
המציאות לצורכי הבנה מעמיקה שלה ואו בכדי להשפיע עליה בפעולות המשך. לבסוף, המונח “מציאות 

ה )Augmented Reality(  מתייחס למציאות וירטואלית “הרוכבת” על המציאות ה”אמיתית” באמצעות  ַרבּודֶָ
עדשות מתוחכמות המוצבות לפני או לצד העיניים, למשל. בניגוד ל”מציאות מדומה” שאינה קשורה למציאות 

ה”אמיתית” ובניגוד ל”מציאות מדמה” שמנסה לשעתק את המציאות בנאמנות הגבוהה ביותר למקור, 
“מציאות רבודה” פועלת בכדי להוסיף שכבות מידע ויזואליות או אחרות על המציאות ומייצרת בתוך כך הן 
מטא-מידע על המציאות והן חווית מציאות היברידית המשלבת בין המציאות שמחוץ לטכנולוגיה לתוספי 

מידע הנוספים ומעשירים אותה. תצוגה עילית של נתוני ניווט או מחשבי הפצצה על גבי חופת הטייס 



במטוסים, או יצורי פוקימון פיקטיביים המוספים למציאות ונשקפים לצופה בה דרך עדשת המצלמה בטלפון 
החכם, הן שתי דוגמאות טובות לכך והתועלות הטמונות במהלך כזה מובנות כמעט מאליהן.

בשל הבלבול המושגי הקיים, ובשל התקבעותו של המונח הכולל “מציאות מדומה” בשיח העברי בן-ימינו 
כמונח-על המכסה את כל שלושת האבחנות המושגיות שערכנו, נאמץ כאן הגדרה רחבה במיוחד למונח ונגדיר 

מציאות מדומה ככל מהלך שמטרתו סימולציה ושיעתוק של המציאות )כולל ביטויים פיקטיביים מכוונים של 
המציאות וכולל העשרה שלה בשכבות מידע(. השימוש במונח “סימולציה של המציאות” מאפשר לנו לעקוף 
את בעיית “מהי המציאות” ולראות גם אפשרות של שרשרות שכפול )למשל מציאות פיסיקלית שביטויה נוף 

מסוים בטבע, שנלכדת בעדשת מצלמה כמציאות מדומה שמבוטאת בתמונה, שניתן לפתח אותה ולשכפל 
אותה במכונת צילום, שמודפסת כדף בספר, שנסרק בסורק ממוחשב, ומוצג על מסך מחשב בצירוף מידע 
של זמן ומרחב לכידת התמונה וכן הלאה(. כל שכפול כזה הוא מבחינתנו “מציאות מדומה”, שכן זו כוללת 

לשיטתנו כל שעתוק ואו שכפול ואו סימולציה ואו העשרה במידע של מציאות בין אם היא נעשית באמצעים 
ביולוגיים, מכאניים או חשמליים ותוך שימוש בכל שיטת הסמלה אפשרית. וכל שרשרת סמלים כזו מרחיקה 

אותנו מהמציאות )מצד אחד( אולם מעניקה לנו תובנות או יכולות בקשר ל”למציאות האמיתית” שללא 
שכפולה כמציאות מדומה לא היו אפשריים כלל. במובן זה המונח “מציאות מדומה” שבו נשמש כאן מייצג 

פרשנות רחבה במיוחד ופחות מקובלת מהרגיל כך שיוכל לכלול כל ייצוג של המציאות )כולל ייצוג המציאות 
במערכת המנטלית האנושית( ולא רק ייצוג טכנולוגי תלת-מימדי ורב חושי מבוסס מחשבים.

היתרון בפרשנות הרחבה המוצעת כאן טמון באפשרות למצוא בעזרתה חוט שני המקשר בין כל סוגי 
טכנולוגיות המידע, כולל מערכת המידע הביולוגית האנושית, ולזהות את ממד התפתחות הייצוג של 
המציאות המדומה בכל אחת מהטכנולוגיות הללו. כך ניתן להציג את ההגדרה הטכנולוגית המודרנית 

המצמצמת של מציאות מדומה כסוג של טכנולוגיה ייעודית בהקשר התפתחותי רחב הרבה יותר, ולבחון 
את הטכנולוגיה החדשה כשלב אבולוציוני של התפתחות ולא כמהלך חדיש ומנותק. ניתוח ברוח זו מעלה 

את המגמות הבאות בעיצוב ייצוגי המציאות במודלים של מציאות מדומה. ראשית, לאורך ההיסטוריה, 
הטכניקה העקרונית של ייצוג “מציאות” במודל מקביל של “מציאות מדומה” מתחילה כמעט תמיד בחיקוי 

פשוט יחסית )ומתממשת בטכנולוגיות שונות באמצעות ייצוג אנלוגי( ומתקדמת בהדרגה לייצוגים מסובכים 
ומתוחכמים יותר עד לייצוג סימבולי שרירותי לחלוטין )המתממש בסוג של ייצוג דיגיטלי(. ומרגע שעקרון 

ייצוג המציאות באמצעות סמלים שרירותיים מוצג כאופציה ממשית בהבניית מודלים של “מציאות מדומה”, 
ניתן להשתמש בסמלים שרירותיים לייצוג של סמלים אחרים למטרות הצפנה, עיבוד ושינוע יעילים יותר 

של מידע. כך למשל ניתן יהיה להסמיל תנועות ועיצורים באופן שרירותי באמצעות אותיות האלפבית, לייצג 
באופן שרירותי את אותיות האלפאבית בקוד בינרי )ולהגדיר את היחסים השרירותיים בטבלאות מוסכמות 
דוגמת טבלת ASCII( לצורך שימוש במחשב, להציג אותיות על מסך מחשב באמצעות ייצוגי פיקסלים של 

תמונה וכן הלאה. משמעותה של תופעת שרשרות הסמלים הללו היא שלכל אורך ההיסטוריה של טכנולוגיות 
המידע, ובכול הקשור לבניית ייצוגי מציאות מדומים, אנו הולכים ומתרחקים מהמציאות )סמל שמייצג סמל 

שמייצג סמל וכן הלאה(: מהלך לא טבעי ולא אינטואיטיבי, אך רב יתרונות. השרירותיות הדיגיטלית, מאפשרת 
“נאמנות גבוהה” יותר של ייצוגי המקור, וייצוג המציאות במודל של מציאות מדומה נעשה באמצעותה חי, 

אמין ו”אמיתי” יותר. השימוש בשרשרות סמלים מאפשר טיפול יעיל יותר במידע )שינוע מידע באמצעות אות 
כתובה, תמונה, גלי רדיו וכן הלאה(.

המשמעות המעשית המרכזית של מהלך זה היא העמקת הטשטוש בין מציאות למציאות מדומה, בעיקר 
בשל הייצוג “הריאליסטי” המשופר של המציאות )המציע, באופן פוטנציאלי, שיפור אינסופי(. במהלך רב שנים 

המגיע לשיאו הנוכחי בהווה, אנו עדים לקושי הולך וגֵדל להפריד בין השתיים. במקרים מסוימים “המציאות 
המדומה” אף נהפכת למפתה יותר ומציעה יתרונות רבים ביחס ל”מציאות האמיתית”. כפי שאבחן כבר 

באמצע שנות התשעים של המאה הקודמת החוקר מארק סלוקה: “המציאות המדומה מאיימת ומתקיפה 
כיום את המציאות “האמיתית”. טכנולוגיות מידע ותקשורת – שם קוד כולל למכונות איסוף, השבחה, אחסנה 

ושינוע של מציאות מדומה - עשויות לשמש גם אמצעי להבנת העולם תוך פריצה של מגבלות החושים, 
ובמובן זה אורגניזם או מכונה חכמה יכולים להשתמש בטכנולוגיה הן להחצנה חוץ-גופית של מידע )שידור, 



שיתוף, אחסנה, עיבוד( והן בבחינת אמצעי להעצמת החושים בתהליך של קליטת המציאות ויצירת תמונת 
“המציאות המדומה המנטלית”. בכך יש כדי להביא לסחף אנושי בהעדפה אפשרית של ייצוגי מציאות מדומה 

על פני המציאות עצמה, שכן “נוח יותר” לעצב את הראשונה, והיא נושאת מידע נגיש, רב, ועשיר יותר על 
“המציאות האמיתית”. אנו חוזים תדיר בתוצאות המהלך הזה: ילדים שמעדיפים לחיות במציאות מדומה 
ברשתות חברתיות ו/או במשחקי רשת, מבוגרים שמעדיפים לערוך היכרויות רומנטיות ראשוניות עם בני 

זוג פוטנציאליים ברשת על פני פגישות פיזיות במציאות האמיתית, שימוש במכשירי מיפוי חדשים מבוססי 
GPS המוסיפים נפח מידע ונקודת מבט עשירה יותר על המציאות במקום התמצאות ולימוד בלתי מתווך של 

המרחב באמצעות החושים וכן הלאה. 

העשרה זו של המציאות האמיתית במידע הופכת לאורך ההיסטוריה ליתרון העיקרי של השימוש ב”מציאות 
מדומה”. מציאות מדומה מאפשרת שימור של מציאות על ציר הזמן, והעברה של המציאות ושיתוף שלה עם 

פרטים אחרים במרחב. יצירת בבואה של מציאות והטבעתה ב”מציאות מדומה” מאפשרת אנליזה עמוקה 
יותר של “המציאות האמיתית” באמצעות השוואה של מציאויות שונות על ציר הזמן, ניתוח פרמטרים משווים 

של מספר תמונות מציאות ועוד. טכנולוגיות מידע כמו מכחולים וצבע מאפשרות גם ליצור מציאות מדומה 
פיקטיבית, כזו שלא קיימת “במציאות”, למשל בשל העובדה שהפרטים המרכיבים אותה נמצאים בנקודות 

זמן שונות על ציר הזמן. סוג כזה של מציאות מדומה פיקטיבית מייצר אשליה שעשויה להיות עתירת מידע 
ומסרים. כך, למשל, בציור תמשיח הקיר “האסכולה של אתונה” )1508( שבוותיקן יכול היה הצייר רפאל 

לממש ב”מציאות האמיתית” שיצר על קירות “חדר החותם” של האפיפיור את “המציאות המדומה המנטלית” 
שראה בעיני רוחו, שהרי רק כך ניתן היה לרכז במקום אחד ובזמן אחד את כל ענקי הרוח של העולם הקלאסי. 

בכל המובנים האלה, המציאות האמיתית שבה חיים יותר ויותר מאיתנו נוסף על חיינו ב”מציאות” במובנה 
הקלאסי, היא המציאות הווירטואלית )סייברספייס( עצמה )אף כי מבחינה לוגית היא רק מופע מתווך מסכים 

של המציאות הפיזית “האמיתית”(. אנו, כך נדמה, עושים זאת מתוך בחירה. סייברספייס, נקודת השיא בת 
זמננו של אלפי שנות אבולוציה טכנו-תרבותית, הוא עולם התוכן, ההתרחשויות והקשרים הרוחש בין ובתוך 
כבלי התקשורת המשתרגים סביב כדור הארץ ומהווה בין השאר גם ייצוג סימולטיבי של המציאות הפיסית 
עצמה. כל שיחות הטלפון המתנהלות ברגע זה ממש בכבלי הטלפוניה ובחלל האוויר, כל המופיע על מרקעי 

הטלוויזיה, כל המשודר ברדיו וכל התכנים המאוחסנים במחשבים המתחברים והולכים של כולנו, כל אלה 
יוצרים את הסייברספייס – עולם של מציאות מדומה, של תוכן לא מוחשי אך אמיתי עד מאוד העוטף אותנו 

כבמעין רחם אלקטרוני, ואנו מתמסרים לו כמדומה ביתר קלות ובהרבה פחות ביקורת מכפי שניאותנו 
להתמסר למערכות נוסח “האח הגדול” של אורוול ב-1984. 

התשתית המאפשרת את הסייברספייס היא בראש ובראשונה יכולת ההצפנה הדיגיטלית של כל סוגי המידע 
הקיימים – צבעים, ריחות, צלילים, סמלי כתב ורצפי תמונות – באמצעות מכונות עיבוד מידע אוניברסליות 

הנקראות מחשבים. חיבורם של תכנים ממוחשבים אלה באמצעות מערכות תקשורת חוטיות ואלחוטיות, 
שראשיתן במאה התשע-עשרה עם המצאת הטלגרף, הטלפון והרדיו, לצד אימוץ של שפה מוסכמת 

)פרוטוקול תקשורת נתונים בשם TCP/IP(, הם שהביאו ליצירתו של האינטרנט – התשתית של צינורות 
המידע ומאגרי התוכן המשנעים ומאחסנים את מרחב הסייברספייס. גם הסינפסות ומערכות המיתוג של 
מערכת העצבים הטלפונית החובקת את העולם הן מבוססות מחשבים ובאמצעותן מפיק, מציג ומשתתף 

ההומו-סימבוליקוס את מופעיו בעולם המציאות )המדומה( המקבילה למציאות הפיסית. מהלך “התרחקות” 
מהמציאות לתוך “מציאות מדומה” שהחל לפני כמאה וחמישים אלף שנים בניסיונות הראשונים של בני מיננו 
להשתמש בשפת סמלים מתוחכמת ומבוססת דיבור, מגיע לשיאו הנוכחי למן העשורים האחרונים של המאה 

העשרים בפרישה של תשתית האינטרנט וביצירת עולם הסייברספייס.

כיצד ניתן למדל באופן מופשט ועקרוני יותר את מהלך ההתרחקות הזה ממציאות למציאות מדומה? אם 
נתמקד לרגע בעולם החי, הבניית תמונת המציאות מאפשרת לאורגניזמים זיהוי ומיפוי של סכנות קיומיות, 

את צריכת אנרגיה הנחוצה לקיומם )איתור מזון למשל(, וכמובן, ביצוע מהלכים הקשורים לרבייה וחיוניים 
להמשך קיומם בטווח הארוך. אצל בעלי חיים חברתיים עילאיים ומורכבים יותר מאפשרת פעולת ההבניה של 



תמונת המציאות גם ביצוע של פעולות מורכבות יותר מהישרדות גרידא, כגון שיתוף פעולה חברתי )חלוקת 
תפקידים ועבודה, למשל(, ביצוע והתמכרות להנאה ממהלך של הערכה אסתטית, ויכולת להתנסות בחוויה 

רוחנית. כך או כך, מהלך ההבניה של תמונת המציאות )RSM(, לפחות אצל אורגניזמים ביולוגיים, ראשיתו 
בחישת המציאות באמצעות חושים/סנסורים ייעודיים )ראייה, שמיעה, מגע, ריח, טעם, שיווי משקל וכדומה(, 
המשכו באחסונם ובעיבודם המנטלי )תהליכים ביוכימיים ונוירולוגיים פשוטים או מורכבים כפונקציה של סוג 
 – )MVR - Mental Virtual Reality( ”וסופו ב”המרת המציאות” לתמונת “מציאות מדומה מנטלית ,)האורגניזם

דגם במוח )במובן של Mind( המייצג מודל מנטלי של המציאות באמצעות שימוש בסמלים. מטבע הדברים, יש 
 )Sensors( שעשויים להיבנות תוך כדי שימוש כזה או אחר בחיישנים MVR מודלים אפשריים רבים מספור של
ובפילטרים תרבותיים שונים )עמדות, תפיסות, התנסות קודמת( עבור מציאות נתונה כפונקציה של מגבלות 

.)MVR1( כבעל ייחוד MVR החושים. לכן נסמן כל מודל אפשרי כזה של

מן הראוי להעיר כמה הערות כלליות בקשר ל”מציאות מדומה מנטלית”. ראשית, מטבע הדברים, המציאות 
)הסביבה( מכילה מידע עשיר ורב, רב כל כך ש”אפילו מלאך בעל הכרה מופלאה לא היה יכול להשתמש 

בכולו”. איכות החישה של “המציאות האמיתית” תמיד תוגבל ברגישות ובמגבלות החושים ו/או הסנסורים 
עצמם )מגבלות אורכי גל בראייה, מגבלות טווחי שמיעה( ותהיה תלויה באיכות המנגנונים התפיסתיים של 

האורגניזם המתוכננים להתעלם מרובו של זרם הגירויים ולהתמקד רק במידע השימושי והמהימן ביותר. 
פעולה זו נעשית תוך שימוש במֹודּולים לעיבוד המידע של האורגניזם )ארגון אוטומטי של פרטי מידע 

בתבניות במוח האדם, למשל(. יתרה מזו, איסוף הנתונים עצמם יושפע אצל בני אדם מהתנסות קודמת 
ומעמדות, תפיסות וגישות בנקודת זמן נתונה. בכל מקרה, מרגע שנאסף המידע )המסונן(, המודל המנטלי 

של “המציאות המדומה” )MVR( שאותו “מייצר” האורגניזם לעצמו מהווה הלכה למעשה את “המציאות 
הנתפסת”, וכך, לפחות לצורך הגדרה אופרטיבית של הערכת מצב ופעולה, “המציאות המדומה” המנטלית 

מגדירה את התייחסות האורגניזם ל”מציאות האמיתית”, תהיה אשר תהיה, באופן שניתן יהיה לפעול 
בתוכה )בהווה ובעתיד(. בהתאמה, דפוס הפעולה של האורגניזם נקבע בסופו של דבר על פי הייצוג המנטלי 

ה”מדומה” של המציאות, שכן ייצוג זה הוא בסופו של דבר “המציאות” כפי שהוא תופס אותה.

מרגע שתמונת המציאות “נלכדת” ברמה המנטלית )אם מודעת ואם לא(, ניתן לזהות, בעקבות חוקר התודעה 
דניאל ס. דנט, שתי אסטרטגיות כלליות שבהן משתמשים אורגניזמים כדי לקבל החלטות ביחס למציאות: 

אסטרטגיה של “יצורים סקינריאניים” ואסטרטגיה של “יצורים פופריאניים”. הקבוצה הראשונה יכולה 
לעצב את התנהגותה ביחס למציאות הנתפסת באמצעות מנגנון של “התניה אֹוֶּפַרנטית”, כפי שניסח אותה 

הפסיכולוג הביהביוריסטי ב.פ. סקינר. עיקרה הוא ביצוע מגוון של פעולות שאותן מנסה האורגניזם בזו אחר 
זו, קבלת משוב או חיזוק )חיובי או שלילי( ביחס לפעולות השונות, הערכה מחודשת של המציאות, ובחירה 
)מודעת או לא מודעת( באופציה שמציגה את התוצאה המוצלחת ביותר מבחינת האורגניזם. התניה בנוסח 

סקינר היא שיטה מוצלחת כל זמן שאחת הטעויות הראשונות שמבצע האורגניזם אינה גורמת למותו. שיטה 
מוצלחת יותר כרוכה בברירה מוקדמת מבין כל האפשרויות או הפעולות האפשריות, וסינון של תגובות 

או צעדים “טיפשיים” ומסוכנים במיוחד לפני שמנסים אותם במציאות הממשית. את האורגניזמים חברי 
הקבוצה השנייה ניתן לכנות יצורים “פופריאניים”, בעקבות מודל הלמידה שפיתח הפילוסוף קרל פופר. מודל 
הניתוח וקבלת ההחלטות של יצורים פופריאניים “מאפשר להשערות שלנו למות במקומנו”, בשונה מיצורים 

סקינריאניים, שרבים מהם שורדים אך ורק משום שהתמזל מזלם לנקוט צעדים ראשוניים מוצלחים. בכל 
מקרה, בני אדם נוקטים את שתי האסטרטגיות ואין לראות בעובדת היותנו יצורים פופריאניים את העיקרון 

המבדיל בינינו לבין שאר המינים. כפי שמציין דנט, יונקים ועופות, זוחלים ודו-חיים, דגים ואפילו חסרי חוליות 
רבים מגלים יכולת שימוש במידע הנאסף כדי להקדים ולמיין את אפשרויות העומדות בפניהם לפני שהם 

נוקטים פעולה.

הקשר המתואר כאן בין לכידת ה”מציאות” באמצעות סנסורים )חושים( ומידולה ל”מציאות מדומה מנטלית” 
)MVR( כבסיס לקבלת החלטות, רלוונטי גם למופעים טכנולוגיים הנבנים במטרה לממש סימולציה של 

אורגניזמים חיים. כל מופע טכנולוגי )רובוט, למשל( שנועד לתפקד ולקבל החלטות שיש בהן מן האינטליגנציה 
)כגון תנועה במרחב תוך התחשבות בעצמים אחרים, הסתגלות לסיטואציות זמן-מרחב נתונות( זקוק ליכולת 



חישה וליכולת “הבניה של תמונת מציאות” כדי להפעיל אלגוריתמים כאלה או אחרים של קבלת החלטות. 
צורות מתקדמות של מודלים מנטליים לייצוג “מציאות מדומה” אצל בעלי חיים עילאיים עשויות לכלול 

סימולציה של האורגניזם עצמו כדי לשקלל תסריטים חלופיים אפשריים לפעולה )אם... אז...( ולהעריך אותם. 
במיוחד נחפש סוג מתקדם כזה אצל יצורים פופריאניים. במובן זה, מודלים מתקדמים של ייצוגי “מציאות 

מדומה” מחייבים סוג של “מודעות עצמית” של האורגניזם ביחס לעצמו, ואולי גם יש בהם כדי להסביר את 
התפתחות המודעות עצמה )ייצוג האני ובהמשך תהיות לגבי תכונות האני, הערכתו העצמית וכדומה(. כל 
מכונה אינטליגנטית שתרצה לחקות או להחליף בני אנוש בביצוע מטלות מסוימות תזדקק למודל כזה של 

“מודעות עצמית”. השאלה הגדולה היא כמובן באיזו מידה מכונה אינטליגנטית, שחייבת להיות מצוידת 
במֹודּול כלשהו המייצג את עצמה לצורך קבלת החלטות )מיקום המכונה במרחב, הכוחות הפועלים עליה, 

מידע על מגבלות הסנסורים שלה, למשל(, ובאלגוריתמים שיגדירו תנאים לפעולתה כפונקציה של מידע 
זה על ה”אני” של המכונה, יכולה להיחשב ל”בעלת מודעות” במובן האנושי של המילה. דעתי האישית היא 

שההבדל אינו הבדל של מהות אלא הבדל של דרגה! כלומר, מכונות יכולות להיות בעלות מה שנראה בעינינו 
כמודעות מורכבת, אך אין לכך נגיעה לתיאור המודל המפותח כאן.

לצורך המשך הדיון, נתייחס כרגע למידע שנקלט בחושים לגבי “המציאות האמיתית” ואוחסן כמידע פנימי 
 )Input( כאל “קופסה שחורה” המקבלת קלט ,)MVR( ”בידי האורגניזם כמודל מנטלי של “מציאות מדומה

מהחושים ומאחסנת )Storage( את המידע באמצעים ביוכימיים ונוירולוגיים במקום כלשהו באורגניזם 
)במקרה של בני האדם, באזורים מסוימים במוח( הדיון בדרך שבה מטפל המוח האנושי בקלטי המידע 

ומאחסן ומייצג אותם קשור כמובן לשפת דיבור אנושית כסוג של “טכנולוגיה ביולוגית”. כרגע נושא זה חורג 
מדיוננו, שעיקרו כזכור הוא התפתחותם של אמצעים חוץ-גופיים )טכנולוגיה( ללכידה, אחסון, עיבוד, שידור 

ושינוע של מידע כייצוגי “מציאות מדומה”. כאן נבקש להתמקד בתהליך שבאמצעותו מאחסן ו/או משדר 
האורגניזם את המידע לסביבתו )או שומר אותו לשימושו מחוץ לגוף( באמצעי טכנולוגי כלשהו כגון שפה 

)לצורך הדיון נראה בשפת הדיבור האנושית סוג של טכנולוגיית מידע(, כתב, ציור, דפוס, תמונה, כבלי טלגרף, 
גלי רדיו, שידור טלוויזיה וכדומה. המהלך מתואר בתרשים הבא

איור 2: מידול של שידור מציאות מדומה מנטלית כמסר מציאות מדומה.

מרגע שמתהווה תמונת “מציאות מדומה מנטלית” )MVR( אצל האורגניזם, עולה האפשרות או הצורך 
בביטויה מחוץ לגופו למטרות אחסון )לשימושו של האורגניזם או של אורגניזמים אחרים בהווה או בעתיד(, 

וכמובן למטרות שיתוף עם אורגניזמים אחרים )מהלך חיוני לשם תיאום בין פרטים בפעילות משותפת ויצירת 



הסכמה בין חברים בקבוצה חברתית, בכל קנה מידה, על טיבה של המציאות ועל עמדות ופעילויות שיש 
לנקוט כלפיה(. כאן ישמש אותנו מודל התקשורת הקלאסי של קלוד שאנון )1948( לשידור וקליטת מידע בין 

אורגניזמים )או מכונות(. כך, אם נתאים את המודל של שאנון למודל הרחב יותר שאנו מפתחים כאן, ניתן 

למתוח הבחנה בין מקור המידע )במקרה שלנו, מוחו של האורגניזם 1M שמבקש לשלוח את מידע “המציאות 
המדומה המנטלית” או כל מסר אחר( לבין מקבל המידע )אדם M2 או מכונה אחרת(. המידע מוגדר כמסר 
)Message( המועבר בערוץ כלשהו )תיווך האוויר במקרה של דיבור, כבלי תקשורת במקרה של טלפון או 

אינטרנט, שירות הדואר במקרה של מכתב(. כדי להיות מסוגל להעביר את ההודעה, שולח המידע חייב 
להצפין אותו כאות )Signal( באמצעים שונים, כפונקציה של ערוץ ההובלה של המידע )למשל, מידע מוכרח 

להיות במצב צבירה חשמלי כדי שאפשר יהיה להעביר אותו באמצעות קווי הטלפון, או מוצפן בתנועות 
ובעיצורים צליליים במקרה של דיבור(. השולח משתמש באמצעי שידור )Transmitter(, למשל מיתרי הקול 
וחלל הפה במקרה של קול אנושי )או טקסט כתוב על נייר, ַמשדר רדיו, פומית טלפון, תוכנת מייל וכדומה(, 
כדי להצפין את “המציאות המדומה המנטלית” באות המשמש סמל מוצפן של המידע הנשלח )האות עשוי 

להיות מבוסס על צלילים במקרה של שפת דיבור, על כתמי דיו המכתימים נייר במקרה של כתב, על גלי 
חשמל שישולחו באוויר במקרה של טכנולוגיות רדיו, או על ביטים ובייטים של אותיות במחשב במקרה של 

דואר אלקטרוני באינטרנט(. המרת המסר לאות חיונית אפוא כדי לאפשר את שידורו, ולטכניקות ההמרה 
השונות )למשל המרה אנלוגית או דיגיטלית של ההודעה לאות( יש חשיבות רבה, וכמובן גם היסטוריה 

משלהן. אצל מקבל ההודעה )אם אדם ואם מכונה( תתקבל ההודעה, המורכבת מאותות מוצפנים, באמצעות 
מקלט )Receiver( ייעודי כגון מערכת האוזן האנושית, אנטנת מקלט הרדיו או מודם ותוכנת מייל. המקלט 

יאפשר המרה של האות המוצפן המתקבל אצל מקבל המידע בחזרה למצב של מידע מובן – בדיוק כפי 
שנשלח לפני שהוצפן באות לשם שידור. כך ניתן לשתף תמונת “מציאות מדומה מנטלית” נתונה עם פרטים 

או עם מכונות אחרים.

ככל שגבוהה יותר הזהות בין המסר שהוצפן ונשלח לבין המסר שהתקבל ופוענח, כך ניתן לומר שה”נאמנות 
למקור” גבוהה יותר. ככלל, כל מערכת תקשורת נבחנת בין השאר על פי איכות הנאמנות שלה למקור: 

 )Sound Quality( מוזיקה שהוקלטה באולפן והוצפנה בתקליט או בתקליטור נמדדת על פי איכות הייצוג
של המקור או הנאמנות למקור. מכאן גם מקור השם מערכות Hi-Fi שנתנו למערכות השמע המתקדמות – 
“הסטריאו הביתי” – שהיה סוג של סמל סטטוס ואיכות חיים, החל משנות השישים של המאה העשרים. כך 

 HD - High (, שידור טלוויזיה )באיכות רגילה לעומת איכותFM לעומת איכות AM גם בכל שידור רדיו )איכות
Definition(, צילום תיעודי של תמונות )ברזולוציה גבוהה או נמוכה( וכן הלאה. רמת הנאמנות למקור היא 

קריטריון חשוב בבחירת טכניקת ההמרה ואמצעי ההמרה של המסר לאות, אבל היא אינה היחידה. שיקולים 
נוספים משפיעים גם הם על בחירת אמצעי ההסמלה/הצפנה, למשל הקלּות ורמת האינטואיטיביות של 

ההצפנה )המרה אנלוגית נחשבת קלה ואינטואיטיבית יותר(, יעילות ההצפנה מבחינת נפח המידע והיכולת 
לעבד אותו )המרה דיגיטלית נחשבת ליעילה וגמישה הרבה יותר(, המהירות שבה ניתן לשלוח את המסר 

במרחב )מסר במצב צבירה דיגיטלי חשמלי יעיל מבחינת סדרי גודל לעומת מסר במצב צבירה אנלוגי(, 
ונורמות תרבות קיימות לגבי טכנולוגיית הצפנה קיימת שפשוט קשה או מסובך מדי לשנות אותה )סידור 
האותיות על מקלדת המחשב שיכול להיות נוח הרבה יותר אלמלא היה מוסכמה קיימת, ועוד נחזור לכך(. 

מבחינה היסטורית, בני אדם החלו תמיד באופציה הקלה והאינטואיטיבית יותר )הצפנה אנלוגית(, וכשהגיעו 
לקצה גבול אפשרויות הייצוג, עברו למצבי צבירה והצפנה אחרים של מידע )הצפנה דיגיטלית(.

כך או כך, בכל הקשור להצפנת המידע הנשלח באות שמסמל אותו, מובן שדרושה הסכמה בין שולח המידע 
באמצעות המשדר לבין מקבל המידע באמצעות המקלט בנוגע לקשר בין האותות המוצפנים לבין ההודעה 

עצמה. במקרה שלנו, כדי שאפשר יהיה להבין תמונת “מציאות מדומה מנטלית” נתונה שהומרה לאות במטרה 
להישלח לאורגניזם האחר )M2(, האורגניזם המקבל חייב לדעת איך להמיר את האות בחזרה באופן ש”תמונת 

המציאות המדומה המנטלית” הנשלחת – המידע המקורי של השולח – תתקבל אצלו באופן המדויק ביותר 
באפשר. במילים אחרות, בכל שידור של מידע מפרט לפרט )אורגניזם או מכונה( חייבת להיות הסכמה מראש 

באשר לשפה או לפרוטוקול שבהם יעשה שימוש כדי להמיר את ההודעה לאות ניתן לִתקשּור ברשת. כך גם 



בנוגע לתקשורת בין מכונות. נציין רק כי במקרים מסוימים מאוד שיתוארו בהמשך, הצפנה אנלוגית נוחה 
 ICT( יותר לזיהוי אנושי גם אם התיאום בין השולח למקבל לא הושלם. כך או כך, טכנולוגיות מידע ותקשורת

Information and Communication Technologies -( על פי הגדרה זו, משמשות הן כאמצעי השידור המצפין 

את ההודעה )מערכות דיבור ביולוגיות, מערכות כתב, מכשירי טלפוניה, מחשבים( והן כאמצעי הקליטה 
המפענח את המידע וממיר אותו בחזרה להודעה המקורית. תוך כדי כך יכולות טכנולוגיות המידע והתקשורת 

לשמש לניהול יעיל של ערוץ השידור )Channel( וגם כערוץ השידור עצמו. במקרים מסוימים )תקשורת 
מכונה-מכונה( הן עצמן עשויות להיות מקור או יעד ההודעה.

הצפנת המידע לצורך הפיכתו לאות בר-שידור או לצורך אחסון ניתנת להשגה באמצעות חיקוי פשוט 
ואינטואיטיבי של המידע )טכניקה אנלוגית( או באמצעות טכניקה מתוחכמת ומורכבת יותר, בלתי 

אינטואיטיבית כלל אך רבת יתרונות, שאותה נכנה הצפנה או הסמלה דיגיטלית. שתי הגישות השונות הללו 
לייצוג מידע )למשל מידע מסוג של “מציאות מדומה מנטלית”( מצד היכולת לאחסן ולשדר אותו לאורגניזמים 
או למכונות אחרות שמשו ומשמשות לאורך ההיסטוריה של טכנולוגיות המידע. כמעט תמיד בחרו תחילה בני 

אדם לייצג מידע באופן אנלוגי כדי לשתף אותו עם אחרים. אבל כשהגיעו לקצה גבול האפשרויות של שיטת 
הייצוג הזאת, ברוב המקרים בחרו לאמץ דגם מתוחכם אך מסובך יותר – את שיטת הייצוג הדיגיטלית. כך 

קרה פעם אחר פעם, בטכנולוגיות מידע שונות, בזמנים שונים ובתרבויות שונות. במובן מסוים, תולדותיהן של 
טכנולוגיות המידע והתקשורת הן תולדות המעברים החוזרים ונשנים בין טכניקות ומכונות לייצוג אנלוגי לבין 

טכניקות ומכונות לייצוג דיגיטלי של מידע. 

מהי תמצית ההבדל בין ייצוג אנלוגי לבין ייצוג דיגיטלי של מידע ומדוע יש לראות במעבר הנוכחי מאנלוגי 
לדיגיטלי אלא מעבר נוסף ברצף מעברים מאנלוגיּות לדיגיטליּות המתחוללים פעם אחר פעם כמעט בכל 
טכנולוגיית מידע שיצר האדם? הדרך החביבה עלי להסביר בדרך כלל את ההבדל בין טכנולוגיה אנלוגית 

לטכנולוגיה דיגיטלית היא בסיפור אמיתי על בני הצעיר יותם ועל אהבתו לצעצועי טרקטורים. משפחתנו 
מתגוררת במושבה החקלאית הוותיקה )1903( גבעת עדה, וסבו של יותם, אבי, עודד, הוא דור שלישי של 

עובדי אדמה ביישוב. יותם, המוקף כל חייו בתפאורה של טרקטורים וציוד חקלאי, פיתח נטייה מובנת 
לצעצועי טרקטורים. הדקויות שאסף בחמש שנות חייו בכל הנוגע לאבחנה בין סוגי טרקטורים מצאה ביטוי 

במספר הרב של דגמי טרקטורים שמילאו את חדרו ובחשבון ההוצאות שלנו על הצעצועים האלה. יותם אהב 
במיוחד את דגמי הפלסטיק, העץ והמתכת שדימו )באנלוגיה( את הטרקטורים האמיתיים שראה בשדות 

המושבה ודמו למציאות בצבעיהם ובקנה המידה המוקטן שלהם. הצעצועים גדשו את חדרו, קשה היה לאחסן 
אותם, והם נעדרו כל יכולת להתאמה אישית ולשינוי )כדי לשנות טרקטור עם קבינה לטרקטור בלי קבינה 

נעזר יותם ברגליו או בפטיש, שינוי בלתי הפיך ושלב בדרך להפיכתו של אותו טרקטור לגרוטאה(. 

“פריצת הדרך” בפתרון הבעיה היתה האבחנה שדגמי הטרקטורים שקנינו היו דגמים אנלוגיים: כלומר ניסיון 
לערוך אנלוגיה בקנה מידה ובצבע מתאימים בין טרקטורים אמיתיים )“מציאות”( לבין ייצוגים מממוזערים, 

שלמים ובלתי פריקים, עשויים עץ, מתכת או פלסטיק, המסמלים אותם )“מציאות מדומה”(. אסטרטגיה 
אנלוגית להסמלת מציאות היא אכן הדרך האינטואיטיבית והטבעית ביותר ליצור הדמיות של מציאות 
ולהכניס אותן למסגרות תרבותיות. הפתרון שמצאנו עבור יותם היה מעבר לאסטרטגיה של צעצועים 

דיגיטליים. בצעצועים דיגיטליים כוונתנו לצעצועי קובייה דוגמת משחק לגו, ולא למשחקי מחשב למיניהם. 
בנית דגמי טרקטורים באמצעות אבני לגו היא אסטרטגיה דיגיטלית להדמיית מציאות ולעיצוב “מציאות 

מדומה” בעלת יתרונות ברורים על פני האסטרטגיה האנלוגית. ראשית, בנייה מודולרית של דגמי מציאות 
ממספר רכיבי ייסוד אחידים מאפשרת שינוי והתאמה אישית של המודל או המוצר המוגמר בלי לגרום לו 

נזק )למשל בנייה ופירוק של קבינה בטרקטור צעצוע(. בניית סימולציות של מציאות בדרך זו מאפשרת גם 
פירוק ואחסון יעילים יותר של הדגמים, ובעצם הדמיה של כל חפץ שנרצה מאותם חומרים עצמם. ניתן לשנע 

בקלות רכיבים הבנויים באסטרטגיה דיגיטלית )לפרק ולהרכיב אותם בכל מקום שנרצה(. הנקודה המעניינת 
באסטרטגיה היא שרכיבי היסוד אדישים למעשה לשימוש הסופי שייעשה בהם: אותה אבן לגו יכולה לשמש 

להרכבת סימולציה של טרקטור, של מטוס או של בית מגורים. המשמעות היא יחס עלות-תועלת רב יותר 
לייצוג מציאות המבוסס על אסטרטגיה דיגיטלית. זאת ועוד, ככל שרכיב היסוד )אבן הבנייה( קטן יותר, 



כן גֵדלים הדיוק והנאמנות למקור: בנייה של דגמי טרקטור מאבני דּוְּפלֹו )אבני בנייה גדולות של חברת לגו 
לילדים צעירים יותר( תהיה מדויקת ונאמנה למקור פחות מבנייה של אותו דגם מאבני לגו רגילות. בנייה 

של אותו דגם מאבני לגו בקנה מידה מילימטרי, לּו היו כאלה בנמצא, היתה יכולה להיות מדויקת עוד יותר 
)ולהקנות תחושת מוצר סופי הדומה למוצר אנלוגי אך שומר על תכונותיו ויתרונותיו הדיגיטליים(. הפסוודו-

מדע האלכימי ניסה ללא הצלחה לעשות בדיוק זאת. המדע החדש של הננֹו-טכנולוגיה מנסה ומצליח ליצור לא 
רק סימולציות של מציאות, אלא את המציאות עצמה, באותה אסטרטגיה בלבד. מהפכת טכנולוגיות מדפסות 

תלת-המימד – מהפכת ענק שמבשילה לאטה בעשור השני של המאה העשרים ואחת ושתאפשר לכל אחד 
מאיתנו ל”הדפיס” בביתנו או בהקשר תעשייתי חפצים תלת-ממדיים תוך שימוש במספר מצומצם של חומרי 
ייסוד – מרמזות על העוצמה האדירה הגלומה בשימוש באסטרטגיה דיגיטלית ליצירת מציאות פיזיקלית. כך 
או כך, הבניית מציאות באסטרטגיה דיגיטלית היא, לסיכום, גמישה, ניתנת לשינוי ולהתאמה בקלות, ומציגה 

יחסי עלות-תועלת אפקטיביים יותר לביצוע הדמיה מציאות נתונה ביחס לאסטרטגיה האנלוגיות.

אחת המסקנות החשובות ביותר העולות מהניתוח שהצגנו היא, שבניגוד למחשבה המקובלת, המונחים 
אנלוגי ודיגיטלי אינם שמורים לתחומי החשמל, האלקטרוניקה והמחשוב, והדיגיטליות כתופעה אינה מוגבלת 

לתקופה שבה אנו חיים. למעשה, המציאות הפיזית סביבנו בנויה כולה באסטרטגיה דיגיטלית: קווארקים 
הבונים אטומים המתחברים למולקולות. מולקולות המתחברות ליסודות. יסודות המתחברים לתרכובות 

חומר, המתחברים לגבישים המתחברים לתאים וכן הלאה. הפרדיגמה הבסיסית של הכימיה כולה נחה על 
מספר מוגבל של יסודות )118 ומהם רק 94 יציבים דָים להתקיים בטבע( המרכיבים את המציאות הפיזית 
כולה כמתואר בטבלת היסודות המחזורית של מנדלייב. החיים עצמם, הסליל הכפול של ה-DNA, מורכב 

מארבעה בסיסים המתחברים ל-22 חומצות חלבון המרכיבים את כל החי והצומח על פני כדור הארץ. אפילו 
האטומים עצמם בנויים ממספר קטן של מטענים )פרוטון, ניוטרון ואלקטרון( ותתי-חלקיקים המצויים 

במספר מוגבל בגרעין.

עניינו של ייצוג אנלוגי של מציאות הוא אפוא יצירת אנלוגיה או היקש למציאות בדרך של הדמיה ישירה 
באמצעות חיקוי. בייצוג אנלוגי, תכונות המצב המיוצג/המחוקה משתקפות בדרך כלשהי בתכונות הייצוג 

עצמו: המייצגים )הסמלים( משתנים בדרך שמשקפת או מחקה את המיוצגים. קו ארוך יותר במפה מחקה 
כביש ארוך יותר, צבע כחול כהה יותר מייצג מים עמוקים יותר, צבע חום כהה יותר מייצג הר גבוה יותר 

מעל לפני הים וכדומה. הגובה והעומק ישתנו בהדרגה ובאופן רציף – רצף התואם את המציאות. החיקוי 
יכול לשאת אופי של כל מצב צבירה של מידע: צורה, צבע, גודל )כמו בדוגמאות הטרקטורים שלמעלה(, 

צליל )בובה עם מנגנון דיבור מוקלט(, ריח )מטהרי אוויר, בשמים, תרכיז פטל לשתייה(, תחושת מגע )פרווה 
סינתטית של כלב צעצוע(. באופן עקרוני, ההדמיה/החיקוי נושאים אופי רציף ושלם, ובמובן זה אינם פריקים 

או מודולריים. טכנולוגיות מידע אנלוגיות פועלות על יסוד קשרים דומים, אנלוגיים, בין הכמויות המדודות 
)צבע, גודל, צליל וכדומה( לבין הכמויות המספריות המבוטאות באופן מכאני, למשל, ומכוונות לייצג אותן. 

שעון מחוגים ממחיש היטב את התופעה: המחוג מבטא רצף תנועה, וגלגלי השיניים של מחוג השניות, 
הדקות והשעות מייצגים גודל אנלוגי ליחסי הזמן בין יחידות הזמן שאותן הם מכוונים לייצג. גם תקליטים, 
כפי שנסביר ביתר פירוט בפרק העוסק בהמצאת הפונוגרף, הם כאלה: רצועות החריצים הנקראות על ידי 

המחט מייצגות רצף מדוד של עוצמות ושל מופעי הקול המוקלט. מכונות אנלוגיות הן לפיכך מכונות מודדות 
שפעולתן רציפה, בניגוד למכונות מונות )אלה הדיגיטליות( שפעולתן מקוטעת. ייצוגים אנלוגיים מאפשרים 
הבניה אפקטיבית ביותר של “מציאות מדומה” – הן שימשו לשם כך לכל אורך ההיסטוריה והן עדיין מצויות 

איתנו. למרות הרציפות במדידה, מכונות אנלוגיות, מעצם ההגדרה, מוגבלות מאוד מבחינה מעשית בשיעור-
דיוקן. בכל הקשור ליעילות, לגמישות וליצירה של שרשרות סמלים, ייצוגים אנלוגיים מתגלים כמוגבלים 

הרבה יותר. כתיבת ספר בטכניקת ליתוגרפיה )הכנת לוחות שלמים בהם מבליטים את הטקסט, מושחים אותו 
בדיו, ומטביעים אותו על דף( או אפילו במכונת כתיבה )שתי טכנולוגיות אנלוגיות לשם הדוגמה(, היא תהליך 

שלם, רציף וקשה לפירוק, לאבחנה ולהתאמה. גמישות בסיסית של הכותב בכל הקשור להוספת משפטים, 
להערות שוליים, לשינוי ולעריכת טקסטים הופכים כולם למהלך קשה ומסובך ביותר המחייב עימוד מחדש 

של כל “החבילה”: ייצוגים אנלוגיים הם כאמור שלמים, רצופים ובלתי פריקים. במקרים כאלה, החוזרים לכל 
אורך כל ההיסטוריה, טכניקות ייצוג אנלוגיות מוחלפות באסטרטגיית ייצוג דיגיטלית )דוגמת המצאת מכונת 



הדפוס שהחליפה את טכנולוגיית הקסילוגרפיה ומעבד התמלילים הממוחשב שהחליף את מכונת הכתיבה(.

אם נחשוב על תמרורים למשל כמייצגי “מציאות מדומה”, הרי שתמרורים ועליהם ציור מייצג של המציאות, 
כמו הולכי רגל חוצים מעבר חציה )ציור מופשט, כמובן, אבל עדיין מעביר תמונה שלמה, רציפה ומקבילה(, 

מייצגים אסטרטגיה אנלוגית. ממשק המשתמש נוח ואינטואיטיבי, ורישום תמונת המציאות נעשה באופן 
מקביל, שלם ורציף. היתרון בהסמלה אנלוגית כזו היא כאמור בקשר ה”טבעי” יותר בין המציאות לבין מייצגיה 

במציאות המדומה. הקשר ה”טבעי” נובע מעצם המרחב הסמנטי הצר יותר ביחס בין המסמל )התמרור( 
למסומל )המציאות(. תמרורים דוגמת משולש זכות הקדימה, משולש מופשט שאינו נושא בהכרח שום קשר 
אסוציאטיבי ישיר למציאות, הם דיגיטליים במובן זה שהקשר בין מסמל למסומל הוא שרירותי לגמרי. אמנם 

תמרורים מסוג זה אינם בהכרח “מפרקים, מונים ודוגמים” את המציאות במובנים הדיגיטליים, אולם הם בגדר 
צעד עקרוני קדימה משום שהם מנתקים את הקשר בין מסמל למסומל, ומחייבים הסכמה )שרירותית( בין 

מקבל לשולח.

ייצוג דיגיטלי או ִספרתי של מציאות כאמצעי להבניית מודל של “מציאות מדומה” פועל על פי עיקרון אחר, 
אינטואיטיבי הרבה פחות מעקרון הייצוג האנלוגי. עיקרו בהדמיה שרירותית ועקיפה של המציאות באמצעות 

דגימה צפופה או מנייה שלה בדרך של פירוק המציאות לסמלים בודדים ושרירותיים )במובן זה שהקשר 
בין הסמל ליחידה המיוצגת הוא שרירותי לחלוטין( והרכבתה מחדש כייצוג של “מציאות מדומה”. כמו 

בייצוג אנלוגי, גם כאן ההדמיה יכולה להיעשות עבור כל מצב צבירה של מידע: צורה, צבע, גודל, צליל, ריח 
ותחושה. בתוך כך, ההדמיה/החיקוי הדיגיטליים מקבלים אופי פריק ומודולרי, ומורכבים מעצם טיבם מישויות 

“אדישות” למקור )בשל הקשר השרירותי שמייצגות היחידות ביחס למציאות המוסמלת(. מכונות דיגיטליות 
הן מעצם טיבן מכונות מונות המתרכזות בטיפול של ייצוגים בדידים )פיקסלים של תמונה, אותיות דפוס 
הניתנות לסידור כדי לייצג טקסטים משתנים, ערכים מתמטיים ספרתיים של גובה ועוצמת צליל, ספרות 
מתחלפות בשעון דיגיטלי, אבני לגו בדגם של צעצוע, צירופי ביטים המייצגים אותיות במחשב(. בדוגמת 

מכונת הכתיבה המובאת לעיל, כתיבת ספר במעבד תמלילים מבוסס מחשב מאפשרת גמישות מלאה 
בעריכה, הוספת הערות, עימוד מחדש וכדומה, שכן היחידות בודדות וניתן לערוך ולטפל בהן בגמישות מלאה. 

כך גם ניתן “לערבב” )shuffle( רצועות שירים בהאזנה לתקליטור או לאוסף קובצי מוזיקה, “לעבד” תמלילים, 
לערוך ולשנות תמונות דיגיטליות ולסדר מערך אותיות חדש במכונת הדפוס שהמציא גוטנברג )1450(, אשר 
החליפה טכניקות הדפסה מבוססות על ליתוגרפיות ועל לוחות קשיחים שלמים כייצוג של העמוד המדפס. 

 ברגע שהמודל המנטלי )MVR( של “המציאות האמיתית” הוצפן )אנלוגית או דיגיטלית(, וברגע שאוחסן 
במצב צבירה אחר כ”מציאות מדומה” )VR( מחוץ לגוף האורגניזם )בדף נייר כתוב, בצילום סטילס, בקלטת 
אודיו או וידאו, בצילום רנטגן, בתקליטור או באוסף ביטים על התקן דיסק אֹון ִקי, למשל(, הוא יכול לשמש 

ישירות כקלט מידע עבור אורגניזם אחר )MA2(. במקרה כזה, תהליך ההבניה של המידע שוב יהיה נתון 
למגבלות החושים, הסנסורים והעמדות של מקבל המידע. אפשרות אחרת היא ש”המציאות המדומה” הנ”ל 

תעבור סדרה נוספת של המרות – בבחינת שרשראות של סמלים ואותות – לפני שתגיע לאורגניזם האחר 
MA2, כמתואר באיור הבא:



איור 3: שרשרות סמלים במעברים ממציאות למציאות מדומה.

כפי שנראה, בנסיבות מסוימות עשוי להיות היגיון רב בהמרה של סמל בסמל לכדי יצירה של שרשרות 
סמלים )מייצוג VR1 לייצוג VR2 לייצוג VR3(, שכן היא מאפשרת טיפול נוח יותר במידע למטרות אחסון, 

עיבוד ושינוע כפי שנדרש. כך למשל, הסמלת אותיות )סמלים( בתבליט פיזי של צירופי נקודות, כפי שנעשה 
בכתב ברייל, הינה מהלך של יצירת שרשרת סמלים )סמל שמסמל סמל( שלמרות המורכבות המופשטת שלו 
מאפשר לעיוורים לקרוא טקסט כתוב שלא באמצעות חוש הראייה. הסמל החזותי מומר בסמל המבוסס על 

תחושה ומגע. כדי להגדיר )שרירותית, אך באופן עקיב( את הקשר בין סמלי האותיות לסמלי תלת-מימד 
בולטים הוגדר למשל פרוטוקול שפת הברייל.

איור 4: כתב ברייל – שרשרת סמלים הממירה סמל חזותי בסמל פיזי.

בפועל, המשמעות של השימוש בשרשרות הסמלים הללו היא מהלך המבטא “התרחקות” הולכת וגוברת 
מהמציאות לעבר מציאות מדומה, התרחקות שהולכת ומתעצמת ככל ששרשרות הסמלים ארוכות יותר. 

התרחקות זו מהמציאות )גם אם אינה נראית טבעית, ואפילו מטשטשת את “המציאות המקורית”, מעניקה 
בנסיבות מסוימות לאורגניזם תובנה עמוקה ומשמעותית יותר על המציאות עצמה ומאפשרת ניוד והעשרה 

של מידע בדרכים מתוחכמות ביותר. כך למשל, מציאות מדומה של גוף האדם שנוצרה בצילום רנטגן 
)טכנולוגיה של סוף המאה התשע-עשרה( מייצגת ניכור וריחוק מהמציאות, אבל בו בזמן מספקת תובנות 

מעמיקות על אותה מציאות עצמה, תובנות שלא ניתן היה להשיג ללא אותו ייצוג טכנולוגי. סריקה של צילום 
רנטגן ואחסון שלו במדיה מגנטית מאפשרים שליחת קובץ המייצג את הצילום כתוסף לדואר אלקטרוני, או 

אנליזה חכמה שלו באמצעות מכונות אחרות.

במקרים רבים, אורגניזם M2 יעדיף תמונת מציאות מדומה על פני חקירה אישית של המציאות הפיזית. 
למשל, אם M2 הוא רופא אורתופד שצריך לאבחן שבר, הוא ללא ספק יעדיף ייצוג של תמונת “מציאות 



מדומה” )צילום רנטגן( על פני הסתכלות בגפה הנפוחה. בכל מקרה, גישה משלימה, אם אפשרית, היא כמובן 
המהלך הטוב ביותר. כך או כך, המרת הסמלים מתבצעת על ידי טכנולוגיות מידע ותקשורת, אך בכל מקרה, 

בין אם ייצוג “המציאות המדומה” פוגש את M2 ישירות ובין אם הוא מתווך באמצעות שרשרות סמלים – 
מגבלות החושים, הסנסורים, בשלוב עם העמדות והניסיון הקודמים של מקבל המידע ישפיעו על תפיסת 

“המציאות” )שהיא עצמה בעצם “מציאות מדומה”( שלו. ככול שאנו חווים את “המציאות האמיתית” בתיווך 
של טכנולוגיות מידע ותקשורת, כלומר כ”מציאות מדומה”, כן מיטשטש ההבדל בין “מציאות” ל”מציאות 

מדומה”. 

שילוב של כל התהליכים שתוארו לעיל מסוכם במודל השלם שאנו מבקשים להציע כאן, “מודל הבניה 
ותקשורת של מציאות”, המובא באיור הבא. המודל התיאורטי שהצגנו משלב ומשכלל כמה מודלים קלאסיים 
של תקשורת, כולל מודל התקשורת הכללי של ג’ורג’ גרבנר )1956( כמסגרת-על והמודל של קלוד שאנון ּווורן 

ויבר לשידור וקליטה של מידע )1949( על פיתוחיהם המאוחרים. אנו מציעים לקרוא למודל “מודל הבניה 
.)Reality Sense Making & Communication Model RSMC ( ”ותקשורת של מציאות

 Reality Sense Making & Communication - ”איור 6: מודל מסכם: “מודל הבניה ותקשורת של מציאות
.Model RSMC

באיזו מידה כובשת “המציאות המדומה” את מעמדה בהווה כמרחב חלופי, משלים, ולא פחות חשוב מכך, 
חליפי, ל”מציאות האמיתית”? נפתח בכך שכיום )2016( חולקים את מרחב “המציאות המדומה” של פייסבוק 

יותר אנשים )1.75 מיליארד( מכפי שהיו בעולם כולו לפני בשנת 1900 )1.65 מיליארד(! מספר גדל והולך של 
ילדי מחשב – אלה שזכו לכינוי ילדי ה-Alt-Tab בשל השימוש הרב-משימתי )Multi-Tasking( שהם עושים 

בתוכנות מחשב או “נוער המסך” )Screenagers( – מעדיפים מתוך בחירה לקיים את עולמם החברתי 
ב”מציאות המדומה” של הסייברספייס. כאן, ככלות הכול, ניתן להבנות מציאות חברתית נוחה הרבה יותר: 

להיות מה שבוחרים להיות, להחליט ביתר קלות על מעגלי החברּות ועל אלה שיישארו מחוץ להם. ותמיד ניתן 
להשתחרר מלחצים חברתיים באמצעות לחיצה על כפתור Un-Friendship. טכנולוגיית הטלוויזיה, למשל, 

פועלת כבר למעלה משמונים שנה כחלון למרחב של “מציאות מדומה” הנמצא כמעט בכל בית בעולם. מספר 
מקלטי הטלוויזיה בעולם בשנת 2012 עמד על כמיליארד וחצי )1,416,338,245(, מתוכם כ-400 מיליון מקלטים 

בסין, 219 מיליון מקלטים בארצות הברית וכ-87 מיליון מקלטים ביפן(. מספרן הרב של המכונות המציעות 
התנסות ב”מציאות האמיתית” על ידי הצפנתה ב”מציאות מדומה” מעיד כאלף עדים על היקף התופעה. 

טכנולוגיות הדמייה רפואית כמו MRI, מכשירי טומוגרפיה, וצנתורים וירטואליים מייצרים מציאות מדומה של 



גוף האדם ומשמשים להצלת חיים ולקבלת החלטות על התערבויות כירורגיות. מהלכי התמצאות אנושיים 
מסורתיים במרחב הפיזי, זיהוי אישי של מיקום במרחב, ניווט באמצעות החושים, שאילת אנשים להכוונה 

מרחבית ואפילו הניווט באמצעות מפה )שהיא עצמה סוג של מציאות מדומה(, מוחלפים במכשירי מציאות 
מדומה המייצרים סימולציה עשירה של המציאות הפיזית. מכשירי הניווט החדשים, נתמכי GPS ומערכות 

מידע גיאוגרפיות )GIS( דוגמת תוכנת Waze, הם הלכה למעשה “מציאות מדומה”: כזו שמשכפלת מציאות 
אך מוסיפה לה מידע. 

התמונה ברורה וחד-משמעית: רבים יותר ויותר מאיתנו יעדיפו כיום ובעתיד להשתמש בסימולציה של 
המציאות – במציאות מדומה – ובמובן זה אנו ממשיכים ומתרחקים מהמציאות כדי להבין אותה טוב יותר. 

למן ראשית העשור השני של המאה העשרים ואחת, טלפונים חכמים, מחשבים, וטבלטים הפכו למאפיין 
מרכזי של חיי היומיום במאות מיליוני משקי בית, משרדים, ובתי ספר ברחבי העולם. ילדים צעירים בגיל חמש 

מבלים בממוצע שש שעות בכל יום מול מסך כלשהו, בני נוער ומבוגרים ככל הנראה יותר. בארצות הברית, 
בשנת 2009, למשל, מבוגרים בילו כמות כפולה של זמן באינטרנט בהשוואה לזמן שהם הקדישו למדיום 

בשנת 2005. באירופה, כמות הזמן שמבוגרים מבלים באינטרנט צמח בכשליש באותה העת. מחקרים שנערכו 
בבריטניה, העלו כי נשים שאינן עובדות מחוברות לאינטרנט כמעט ממחצית הזמן הפנוי שלהם. בעשור 

השני של המאה העשרים ואחת, בני מיננו מבלים בממוצע כ-45 אחוזים מהשעות שבהן הם ערים מול מסך 
או אמצעי תקשורת כלשהו. כשילדי ההווה יהיו בוגרים, האחוזים אך יעלות שכן הכול מתחיל בגיל מוקדם: 

בשנת 2010 למשל, בנים בגילאי שמונה עד שמונה-עשרה בארצות הברית בילו בממוצע אחת-עשרה שעות 
ביום מול מסך כלשהו, יהיה זה טלוויזיה, מחשב, טלפון סלולרי, קונסולת משחקים דיגיטליים, או בכמה 

מהם במקביל בו זמנית. בני מיננו מתקשרים זה עם זה יותר ויותר באמצעות הודעת טקסט, פידים ברשתות 
חברתיות ודואר אלקטרוני, ולא פנים אל פנים. בתוך כך, אפילו טכנולוגיות תקשורת וירטואליות חדשות 

יחסית בהיסטוריה של האנושות – שיחות טלפון קוליות של ממש )בנייד או בקו טלפון קבוע( – נעשות נדירות 
גם הן. יש לנו מאות רבות של “חברים” באינטרנט ובו בזמן רבים מאיתנו לא מכירים את האנשים בדירה או 

בבית הסמוכים. לטוב ולרע, נדמה שבני מיננו כבר הכריעו. המציאות המדומה הופכת למרחב שווה בחשיבותו, 
ובעבור רבים מאיתנו המועדף, למרחב המציאות “האמיתית”.
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מושב ב': האינטרנט כמקדם רווחה אישית של ילדים ומבוגרים

יו"ר: יואב לביא



רשתות חברתיות כבימה לביטוי תפישת השירות של לקוחות מערכת 
בריאות הנפש

ציון ברנץ.; שירן גפן

החוג לשירותי אנוש )תכנית ב.א מצטיינים(.

תקציר:

מערכת בריאות הנפש בישראל עוברת בשנים האחרונות שינוי משמעותי במסגרת הרפורמה בבריאות 
הנפש. הרציונל שעומד מאחוריי הנהגת הרפורמה הוא מתן שירותי בריאות הוליסטיים לאזרחי המדינה, 

על ידי גורם מקצועי מאגד ויחיד. יש לציין כי שורשיי ההחלטה נטועים בביקורת שהושמעה מפי לקוחות 
ולקוחות לשעבר של מערכת בריאות הנפש בדבר קבלת שירות, מטעם גורמים במערכת, שלא היטיב עימם, 
הביא לירידה בתפקודם והסב נזק משמעותי לחייהם ולרווחתם  הנפשית. ביקורת זו זכתה להישמע בזכות 

פלטפורמות אלטרנטיביות, ולא הושמעה בערוצי התקשורת המקובלים כמו טלוויזיה, עיתונות כתובה, רדיו 
או מחקר אקדמי. אט-אט התאגדו פגועי נפש שביקשו להשמיע קול זעקה ברשתות החברתיות )תחילה 

בפורומים באתרי האינטרנט ובשלב מאוחר יותר בקבוצות מאורגנות בפייסבוק וברשתות חברתיות נוספות( 
ודרשו להציג את טענותיהם כנגד מערכת בריאות הנפש. ביקורת זו קיבלה רוח גבית מארגונים בינלאומיים 
כדוגמת “תנועת ניצולי הטיפול הפסיכיאטרי”, שנעזרת גם היא ברשתות החברתיות ובאמצעים דיגיטליים 

במטרה להשמיע קול מחאה.

המאמר יתמקד באקטיביזם של מתמודדים וינסה לאפיין את השימושים השונים שנעשים ברשת, את השיח 
המתפתח ואת המשמעות שלו לגבי אספקת שירותים לקבוצה זו.

מבוא:

המחקר הנוכחי עוסק בתיאור חוויותיהם של מתמודדים\ אקטיביסטים ברשתות החברתיות בתחום בריאות 
הנפש. בעיקר מעוניין המחקר להבין את תפיסת השירות של אותם פעילים, את התהליך שהביא אותם להפוך 

מצרכני שירות לפעילים ואת הרצונות והדרישות שלהם מתהליך הסיוע.

בעוד לא ניתן היה למצוא מחקר שעוסק באופן ישיר בפעילים ברשתות החברתיות בתחום בריאות הנפש, 
ניתן לראות בספרות התייחסות גוברת והולכת לתפקיד שממלאים צרכני בריאות נפש כפעילים וכמבקרים 

של שיטות הטיפול והשיח החברתי הקיים.

 )Tomes 2006(, דן בהתפתחות ההסטורית של מתמודדים פעילים ובהשפעתם על מדיניות בתחום בריאות 
הנפש, הוא טוען שקולם של לקוחות החל להשמע בעידן בו מערכת בריאות הנפש חווה משברים מבניים 

ותקציביים וכי כניסתם של קולות הפעילים המתמודדים לתחום שאופיין בשיח מקצועי סגור, כניסת קולות 
חדשים אלה יש בה הכח ליצור שינויים וחידושים בפרקטיקה המקצועית בפועל.

 )Crossley 2006(, בסקירה המקיפה והעמוקה ביותר בנושא זה, מצביע על התגבשותה של קבוצת הפעילים 
מתמודדים כאחת מהקבוצות העיקריות המבקרות את ומנסות להשפיע על השיח סביב שירותי בריאות 

הנפש )קבוצות אחרות הן התנועה לזכויות האדם, התנועה האנטי פסיכיאטרית וארגוני משפחות(. הספר 
מתחקה לא רק אחרי ההסטוריה של קבוצות אלה והאסטרטגיות שלהן אלא גם על דרכים בהם הממסד 

הפסיכיאטרי מנסה להכיל ולנטרל את העוקץ שבטענות ובביקורת המושמעת.  



האקטיביזם בתחום בריאות הנפש הוליד מונח משמעותי בו נבקש לדון, מושג ההחלמה, המהווה אלטרנטיבה 
תפיסתית ופרקטית לדרכי הטיפול המסורתיות.

גישת ההחלמה, מקורה בזרמים ביקורתיים, ועיקרה ביטול השימוש במושג “ריפוי” בכל הקשור לעולם 
בריאות הנפש. מושג ההחלמה התגבש במעגלים ביקורתיים, תחילה על ידי לקוחות מערכת בריאות הנפש, 
והוא מוגדר כתהליך הסתגלות של האדם מבחינת גישה, רגשות, תפישות, אמונות, תפקידים ומטרות בכדי 

להשיג תוצאות או הישגים כמו פיתוח רשת חברתית תומכת, מחייה בסביבה יציבה, עבודה מאתגרת, תרומה 
לסביבה, ללא קושי או מוגבלות בתפקוד היומיומי )Spaniol & Wewiorski , 2012(. כלומר, מושג ההחלמה 

דוחה בתוקף את השימוש במושגים רפואיים כמו “תסמינים”, “חולי”, “פתולוגיה”, “ריפוי” וכיוצא בהם. הגישה 
מבקשת לשפר את איכות חייו של לקוח המערכת, כך שיוכל לתפקד ולנהל את חייו בכבוד לצידה של המגבלה 

הנפשית. על פי הגישה ישנם 4 מימדים, קווי הבסיס להחלמה: )1( הפסקת התייחסות לתחום בריאות 
הנפש באופן רפואי, )2( הפסקת התייחסות למגבלה הנפשית כמצריכה אשפוז, )3( הפסקת ההתייחסות 

לתחום בריאות הנפש כתחום פרופסיונאלי, ו-)4( הפסקת ההתייחסות לטיפול התרופתי כמתחייב בכל מצב  
.)Breeding, 2008(

 יש לציין כי להבדיל משיח רפואי שעוסק בדיכוטומיה בין “בריא” ל”חולה”, ההחלמה היא מנעד, טווח 
אפשרויות, והיא נותנת לאדם להגדיר בעצמו את מצבו. ישנן אסטרטגיות שונות ומשולבות להחלמה, ובהן 

הקפת האדם בסביבה תומכת, אקטיביזם חברתי, אימון גופני וכן טיפול פסיכותרפי אישי, שתכליתן היא 
הגעה לרמת איכות חיים מספקת עבור המתמודד עם המגבלה הנפשית. מתוך מחקרים עולה כי מתמודדים 

שיצאו מתוך נקודת הנחה שהחלמתם תלויה בהם ולא בגורמים סביבתיים הצליחו להגיע להחלמה ברמת 
מספקת עבורם. עזרה עצמית הייתה אסטרטגיית ההחלמה עליה דיווחו רבים מהמתמודדים שבחרו לפנות 

לגישת ההחלמה.

מזוית ראייה זו, לאקטיביזם ברשתות חברתיות ישנם כמה מאפיינים שהופכים אותה לזירה בעלת פוטנציאל 
לשינוי שיח ופרקטיקה: המאפיין הראשון הוא שיח חופשי: שיח בו אין כמעט עריכה, צנזורה או שיפוט שלא 

ימנע פרסום- מאפיין זה מאפשר לצרכנים- פעילים לשתף בחוויות, פרשנויות, תפיסות והצעות ומאפשר 
לאנשים מן החברה הרחבה להתקל- לעיתים לראשונה- בקולות חשובים אלה.

המאפיין השני הוא אנונימיות: האפשרות ליצור זהות בדויה ולפרסם רשמים בעילום שם מאפשר לאנשים 
להביע דעות ולשתף בחוויות שהיו חוששים לבטא אחרת מחשש שמא קשריהם עם גורמים מקצועיים יפגעו 

בשל כך.

המאפיין השלישי הוא שוויון בין המשתתפים: שוויון זה מאפשר לפרוץ את המציאות של שיח מוכפף: שיח 
היררכי בין מומחה ל”מטופל” או בין “שפוי” ל “חולה”. הפוטנציאל השוויוני הזה יכול לאפשר פיתוח שיח- 

להבדיל ממעבר מידע בלבד.

בעוד שלא ניתן למצוא עבודות אקדמיות על פעילים ברשתות החברתיות בתחום בריאות הנפש- ניתן לראות 
כי הפוטנציאל הטמון באקטיביזם דרך רשתות חברתיות הולך ומקבל את ביטויו בספרות האקדמית: כך 

למשל, )Ficher , 2016(, דנה באפשרויות הטמונות ברשתות חברתיות כזירה לפיתוח והתארגנויות חברתיות 
ברמת השטח )  Grasroot (. ) Gerbaudo & Trere  2015( דנים בהשפעת אקטיביזם ברשת על הזהויות 

הקולקטיביות של הפעילים. )Commaerts 2015(, בסקירתו את הספרות על פעילים ברשתות חברתיות מזהה 
את תחומי עניין המרכזיים המתגבשים במחקר, ביניהם: למידת השימוש שפעילים עושים ברשתות חברתיות, 

השפעת הרשתות החברתיות על קשרים ויחסים בין פעילים, המוגבלות והמגבלות של פעילות ברשת 
והפוטנציאל של מרחב השיח שנוצר ברשת החברתית.

המחקר הנוכחי בא להתמודד עם היעדר זה על ידי ללמידת חווית השירות של צרכנים- פעילים ברשתות 
החברתיות עם דגש מיוחד על הבנת התהליך המורכב דרכו צרכן שירותים הופך לפעיל חברתי.



שיטת מחקר:

מערך מחקר:

מחקר זה התבסס על מערך מחקר איכותני קונסטרוקטיביסטי, בו ניתן דגש “על הבנה באמצעות מבט 
מקרוב על המילים ועל הפעולות של האנשים הנחקרים.” )שקדי, 2003, עמ’ 29(. למעשה, מערך מחקר זה 

הוא “אינדוקטיבי בשל העובדה, שהחוקרים מנסים להבין את המצב מתוך קשב לנתונים הרבים ומבלי לכפות 
הבנות קיימות מראש על תנאי המחקר. הקטגוריות לניתוח נובעות מראיונות פתוחים ומתצפיות, והחוקרים 

לומדים להבין דפוסים מארגנים שקיימים בעולם שנמצא תחת חקירה אמפירית ולא מתוך השערות מחקר 
נתונות מראש. החוקרים האיכותניים יוצאים החוצה, מקשיבים ומסתכלים כיצד האנשים עצמם תופסים 
ומפרשים את עולמם. אפשר לבסס הנחות בעלות משמעות רק לאחר איסוף המידע; כלומר, שנוצר מגע 
עם האנשים בשדה באמצעות ראיונות או תצפיות.” )שקדי, 2003, עמ’ 30(. בשל הרצון להביא את קולם 

של המתמודדים עם מגבלה נפשית ללא תיווך של מחקר קודם או השערות מחקר כאלה או אחרות, נבחרה 
שיטת מחקר זו. זאת ועוד, להבדיל ממערך מחקר כמותי, במערך המחקר האיכותני קונסטרוקטיביסטי ניתנת 

למרואיין האפשרות להביע את רעיונותיו במילותיו שלו )לא מתוך בחירת אפשרות בשאלה רב- בררתית(. 
רוצה לומר, שיטת מחקר זו, שלא מאלצת את המרואיינים להתאים לתבניות שנבנו מראש היא-היא שיטה 

להעצמתו של המתמודד עם מגבלה נפשית. המרואיין זוכה לספר את סיפורו בדרכו שלו, ללא התערבות כל 
גורם חיצוני.  

אוכלוסיית המחקר )המדגם(:

במחקר השתתפו מתמודדים עם מגבלה נפשית שאותרו באמצעות הרשת החברתית )דרך קבוצות שונות 
ברשת החברתית “פייסבוק”, בהן “גם אני תומך בזכויות פגועי נפש”, “מטופלים ומטופלות שוברים שתיקה”, 

“צרכנים נותני שירות- הדף הרשמי”(. שיטת גיוס זו נבחרה בשל רגישותה של אוכלוסיית הנבדקים. כיוון שלא 
היתה בידינו הנגישות למאגרי מידע המכילים את פרטיהם של פגועי נפש שנעזרו במערכת בריאות הנפש דרך 

משרד הבריאות, נאלצנו לפנות באמצעות פלטפורמות דיגיטליות לקבוצות השונות. זאת ועוד, מתוך ההבנה 
כי שיח ביקורתי ללא צנזורה או הגבלה על מערכת בריאות הנפש ימצא ברשתות החברתיות, נראה היה לנו 

טבעי להיעזר בפלטפורמה זו לשם גיוס המרואיינים. סך הכל רואיינו 10 מתמודדים עם מגבלה נפשית. 

המדגם שבוצע הוא “מדגם מכוון”, “המתמקד בבחירת האינפורמנטים המייצגים באופן הטוב ביותר את 
האוכלוסייה שממנה נבחרו ויש ביכולתם ללמד אותנו על התופעה הנחקרת.” )שקדי, 2003, עמ’ 52(. נכתבה 

פנייה לחברי הקבוצות שצוינו לעיל, ואדם שמצא את עצמו מתאים פנה בחזרה בבקשה להתראיין. מתוך רצון 
להביא סיפורים שונים ומגוונים, נבחרו מרואיינים בעלי אפיונים שונים. 

טבלה -1 נתונים דמוגרפיים- משתתפי המחקר:

מצב מגוריםגילשם בדוי
משפחתי

השכלהעיסוקמס’ ילדים

סטודנטית	לתואר	0רווקהעיר	בצפון	הארץ38מעיין
ראשון

תיכונית

תחום	השיקום,	נוער	0רווקהקיבוץ	בשרון27יעל
עובר	חוק

תיכונית

מזכירה	בחברה	0נשואהמושב	בשרון29שני
לייצור	תרופות

תיכונית

עיר	במרכז	33גיל
הארץ

אקדמיתמקצוע	פרופסיונלי0רווק

תיכוניתלא	מועסקת0רווקהעיר	בצפון	הארץ19.5טלי



תיכוניתשירות	צבאי0רווקהעיר	בצפון	הארץ19רונית
מדריכה	בתחום	1גרושהעיר	בצפון	הארץ33עינב

השיקום
תיכונית

עיר	במרכז	33דור
הארץ

מקצועיתמכירות0רווק

מקצועיתלא	מועסק0רווקעיר	בצפון	הארץ38עמית
אקדמיתמנהלת	חנות	בגדים0נשואהעיר	בצפון	הארץ30שרון

מניתוח טבלה 1 ניתן ללמוד כי:

רוב המשתתפות במחקר הן נשים )7(, לעומת מיעוט גברי. ייתכן כי הדבר קשור בחשיפה הנדרשת מצד 
המרואיינים, ככל הנראה נשים חשות שהן יכולות לספר ולחשוף את הסיפור הקשה יותר מאשר גברים, 

שחוששים להצטייר כ”חלשים”. 

גיל המרואיינים נא בטווח 19-38, כאשר רוב המשתתפים מצויים בסופו של העשור השלישי ותחילת העשור 
הרביעי לחייהם. ניתן להניח כי האדם מפתח חשיבה ביקורתית יותר בשלב זה, ויכול לבטא רעיונות ביקורתיים 

בניגוד לקונספציות הממסדיות. 

רוב המשתתפים רווקים, ודיווחו על קושי בניהול מערכת יחסים עם אדם אחר נוכח ההתמודדות עם המגבלה 
הנפשית. זאת ועוד, מלבד מרואיינת אחת, למשתתפים האחרים אין ילדים. 

רוב המשתתפים מתגוררים בעיר. 

רוב המשתתפים בעלי השכלה תיכונית ומעלה. גם נתון זה מתיישב עם העובדה כי אוכלוסייה זו מפתחת 
חשיבה ביקורתית ומסוגלת להביע ביקורת כנגד התפיסה ההגמונית. 

כלי מחקר:

במטרה להציג את תפישת השירות של מערכת בריאות הנפש באופן המשקף את המציאות של כל מרואיין, 
בוצעו ראיונות עומק מובנים למחצה. “בשורשו של ראיון העומק עומד הרצון להבין את החוויה של אנשים 

אחרים ואת המשמעות שהם מייחסים לחוויה הזאת.” )שקדי, 2003, עמ’ 69(. כאמור, כלי מחקר זה מאפשר 
למרואיין להציג את תפישותיו ונקודת מבטו באופן מלא וללא התערבויות חיצוניות. משכך, מדובר בשיטת 

מחקר שמעצימה את המרואיין ומאפשרת לו להציג תמונה רחבה ומלאה של עמדתו. השאלות בראיון 
התמקדו בחווייתו של המרואיין את מערכת בריאות הנפש, סיפור האשפוז במחלקה לבריאות הנפש, היחסים 
עם הצוות המטפל והמטופלים, תחושותיו נוכח הליך הטיפול בו, חוויית השחרור מהמחלקה לבריאות הנפש, 

החיים לאחר האשפוז, מקורות התמיכה בחייו וכיוצא באלה. בכל ראיון ניתן דגש על היבטים אחרים בחייו 
ובהשקפתו של המרואיין, בהתאם לבחירתו של המרואיין- במה לשתף, על מה להרחיב. 

הראיונות התקיימו במקומות שונים, בהתאם להעדפותיו של המרואיין )ביתו, מקום ציבורי בקרבת מגוריו 
וכו’(. כלל הראיונות הוקלטו ותומללו על ידי המראיינת. במהלך תמלול הראיון הושמטו פרטים מזהים וניתן 

לכל מרואיין שם בדוי. בתחילת כל ראיון הוסברה מטרת הראיון והובטחה השמירה על אנונימיות המרואיינות. 

ניתוח הנתונים:

ניתוח הנתונים בוצע באופן “שיטתי ומכוון בכל מרכיביו”, וכולל “מבנה קבוע של שלבים.” )שקדי, 2003, עמ’ 
93(. שלבי הניתוח כללו קידוד פתוח )קטגוריזציה(, קידוד צירי )ניתוח ממפה( וניתוח ממוקד. קידוד פתוח 

כולל “קריאה מקיפה ואנליטית”, זהו “תהליך הצירוף לקבוצות של קטעי נתונים הנראים שייכים לאותה 
תופעה... קטגוריזציה מבוססת על מיון... הבחנה והפרדה בתוך רצף הנתונים כדי להגיע למציאת המשמעות 

של הנתונים.” “הניתוח הראשוני מאופיין בקטגוריזציה של תופעות ובמתן שמות לקטגוריות באמצעות 



בדיקה קפדנית של הנתונים.” )שקדי, 2003, עמ’ 97( בשלב זה, נקראו כלל הראיונות שתועדו, וכל נושא 
שויך לקטגוריה מסוימת. שמות הקטגוריות ניתנו בהתאם לראיון וביחס לספרות. השלב השני, כלל השוואת 

קטגוריות וצמצומן. מדובר ב”תהליך של סלקציה מכוונת ולאו דווקא אקראית.” “בניתוח הממפה כל המקרים 
הנחקרים ממוינים לקטגוריות בהתאמה זה לזה... תוך כדי קיבוץ וארגון של קטגוריות קרובות.” )שקדי, 2003, 
עמ’ 120-121(. כאן בוצעה השוואה בין הפרוטוקולים השונים, וכל קטגוריה אשר נתנה מענה לשאלת המחקר 

קיבלה “תנאי סף”. מטרת השלב היתה צמצום הקטגוריות שנוצרו לכדי “תשובות” לשאלת המחקר. בשלב 
האחרון, שלב הניתוח הממוקד, “התהליך שבאמצעותו החוקרים ממקדים את פרטי המידע להסבר קוהרנטי 

סביב קטגוריה/יות מרכזית/יות.” )שקדי, 2003, עמ’ 143(. נבחנו הקטגוריות שגובשו בשלב קודם ונוסחו 
כתשובה לשאלת המחקר. כמו כן, גובשו קשרים בין הקטגוריות. 

ממצאים:

כאמור, מתוך ניתוח הנתונים עלו שבע תמות מרכזיות. התימות מלמדות על חווית הלקוח  במערכת בריאות 
הנפש )תימות 1-4( ועל הצרכים של לקוחות מערכת בריאות הנפש )תימות 5-7(. כל תמה מכילה מספר 
סוגיות, להלן נציג את שבע התימות שעלו במחקר- אך, עקב מגבלות הקשורות בהיקף המאמר,  הצגת 

הממצאים והדיון תוכל להתמקד אך ורק בתימה מספר חמש )“ההחלמה שלי”(: 

סוגיות עיקריות בתימה:שם התימה:מס’:
המקצועית	1 האבחנה	 בין	 ההתנגשות	

המתייגת	לבין	חוויית	המשבר	הנפשי	וחווית	
התיוג

צמצום	חוויית	המשבר	הנפשי	לכדי	תווית	 

דה	הומניזציה	והאחדה	 

יכולה	לזעוק	2 האשפוז	כחוויה	מרוקנת-	”את	
לשמיים,	אף	אחד	לא	ישמע	אותך	כאן“

צופה	מהצד	בסיפור	שלי	 

”שחיטה	של	שאריות	הכבוד	העצמי“	 

השימוש	בטיפול	תרופתי	כסנקציה	 

האשפוז	כתקופה	אבודה	 
אי	ידיעה	ומימוש	זכויות	 השיקום	ממערכת	השיקום3

חוסר	אמון	במערכת	השיקום	 
אבדן		 פרקטיקות	התנגדות	לכפייה4 של	 החוויה	 בתוך	 השליטה	 החזרת	

שליטה
ההבנה	שהמערכת	לא	מסייעת	לי	 ההחלמה	שלי5

מה	אני	רוצה?	 

מערכת	התמיכה	שלי	 

חיפוש	אחר	שיטות	התמודדות	”אחרות“	 

אקטיביזם	חברתי	 
השירות	6 מתן	 חווית	 שירות-	 נותני	 צרכנים	

במערכת	בריאות	הנפש
”בצד	השני	של	הזכוכית“	 

חשש	של	המערכת	מאיבוד	”גבולות“	 

השימוש	בסיפור	שלי	 

באיזה	צד	אני?	 



מול	7 ציפיות	 הנפש-	 בבריאות	 הרפורמה	
מציאות

חוסר	ידע	אודות	זכויות	 

איכות		  שיפור	 של	 במסווה	 כלכליים	 שיקולים	
השירות

החובה	להיות	מתויג	 

פגיעה	בזכויות	אדם	 

הבירוקרטיה	כגורם	מעכב	 

ממצאים:

תימה 5: ההחלמה שלי:

סוגיות מרכזיות שעלו: )1( ההבנה שהמערכת לא מסייעת לי: חוסר האמון שמביעים המרואיינים במערכות 
הטיפול והשיקום מוביל אותם לתהליך בו מתפתחת אצל המתמודדים הבנה שעליהם לנקוט בפרקטיקות 

שונות של סיוע עצמי, ללא הסתייעות במערכת: 

 

“שאני נכנסת למאניה, אני כבר יודעת לזהות. אם זאת מאניה, אני יודעת לתת את הכרטיס אשראי לאימא 
שלי, שאני לא אגיע למצב של... והגעתי למצב של מינוסים. אני יודעת לזהות את זה, אני, אני גם יודעת, נגיד 

את הבני זוג שלי להכין לזה...”

)יעל, 27, אזור השרון(

יעל מסתייעת בראש ובראשונה בתחושותיה האישיות. על אף הניסיון של המערכת לערער את האמון שלה 
בעצמה, היא מצליחה לזהות מקרים בהם היא נדרשת לעזרה מהסביבה, ונוקטת באמצעי זהירות שונים כמו 

הסבר לקרובים- כיצד לנהוג והעברת אמצעי התשלום שלה לאימה. 

“היום אני הרבה יותר מודעת, וכשאתה מודע, הרבה יותר קל לך... כאילו, עברת את השלב הראשון. ואתה גם 
יודע איך בעבר הצלחת לצאת מהדברים, כלומר העניין של טקטיקות שלימדו אותי... והכנתי לי בראש תכנית 
פעולה... והיום אני כבר יודעת כן להגיד לעצמי כל הכבוד... לקח לי הרבה זמן להשלים עם זה שבשבילי זה לא 

קל כמו אחרים.”

)שני, 29, אזור השרון(

שני גם כן מסתמכת בעיקר על עצמה, וכאשר היא מזהה שהיא עומדת בפניי משבר היא נעזרת בשיטות סיוע 
עצמי- תכנון מראש, השלמה והבנה עצמית. 

“התובנה שצריך לטפל, שצריך לראות אם יש במה לטפל או שאולי המצאתי לעצמי את כל זה, כי גם על זה 
חשבתי רבות, הגיעה אליי בערך בגיל 26... ואחרי זה, אחרי תקופה שהייתי בבית והתחזקתי, יש להגיד שמאז 

האשפוז יום אני עם פסיכולוגית מדהימה, פעם בשבוע.”

)עינב, 33, צפון הארץ(



עינב הביאה את עצמה לשאול לאחר שנים האם מערכת בריאות הנפש באמת מצליחה להביא אותה 
להתמודדות עם המגבלה הנפשית והאם ישנה מגבלה נפשית שנדרש להתמודד עמה. עצם הערעור ביכולתה 

של המערכת לסייע מביאה את עינב לבחינת חלופות אחרות. 

)2( מה אני רוצה? בשלב זה, לאחר התנסויות יותר ופחות טובות, מסוגלים המרואיינים לתאר את השירות 
שהיו מצפים לקבל ממערכת בריאות הנפש- ניתן לחלק את ההבנה לדברים מהם מבקשים המתמודדים 

להימנע )כמו שיפוטיות, הכללה, התנשאות וכפייה( ולדברים אותם היו מבקשים לפגוש בנותן השירות 
)לראות את האדם, להכיר בהשפלה, בקושי, להבין שהמערכת עצמה מבנה סטיגמה שנדרש להתגבר עליה(:

 

“במערכת הזאת, האקדמית, השיקומית, הרפואית, הטיפולית, יש המון דעות קדומות, והמון נזקים והרבה 
עוול.”

“שיראה את הבנאדם, שיקשיב לבנאדם, שכל בנאדם הוא חד פעמי, ויש לו סיפור ויש לו פצע שלא בהכרח 
מתגלה בין רגע. ושינסה לראות את הכול דרך העיניים של המטופל, מה זה בשבילו להיות במקום הזה.”

“שזה בכלל לא עניין של מה בכך להיות מושפל ומאוים באשפוז, או כל מיני דברים, לא יודעת, שפשוט יבדקו 
את עצמם, שיהיו ערים לזה, כי הדבר הזה שמדברים עליו, שיש במערכת גם את אלה שפוגעים, אף אחד לא 

חושב שזה הוא, זה תמיד משהו אחר, את שמת לב? זה תמיד במקום אחר. בא לי להסתכל על אנשים ולהגיד 
אבל זה גם אתה, זה גם את, זה גם אתה, זה גם את. אתם לא מעל זה, אתם לא יותר טובים מזה, ובאמת, לא 

כסיסמה, זה באמת גם אתם.”

“לדבר גבוהה גבוהה ולדבר נכון זה לא חוכמה, זה כל אחד יודע, זה כסף קטן. להיות באמת רפלקסיבי, ובאמת 
לשים לב לאיך שאתה מתייחס, ובאמת לנסות להבין את הבנאדם שמולך... ולא לחשוב שכל מה שהוא אומר 

זה דפוק בגלל שהוא פגוע נפש, תזהה את המקומות שבהם אתה מנצל את הסטיגמה.”

)מעיין, 38, צפון הארץ(

מעיין מבקשת מאנשי המקצוע בראש ובראשונה להכיר בעובדה שגם הם לוקחים חלק  בתהליך ההשתקה 
והמחיקה של האדם. הכרה זו תביא את אנשי הצוות לראות במטופל אדם, ולא מחלה, להיות רפלקסיביים 

וקשובים למטופלים במערכת בריאות הנפש. 

“משהו יותר אישי. אני לא חפץ שאתם עכשיו שמים לו תווית ומפרסמים על המדף.”

“יותר מודעות, את יודעת, אף אחד לא יושב ומדבר ומסביר לך. למה קושרים אותך? למה זה?” 

)יעל, 27, אזור השרון(

יעל מבקשת לתת מקום רב יותר לאדם בתהליך הטיפול והשיקום- מתהליך האבחון שנדרש להיות אישי 
ואנושי יותר, דרך מתן הסברים ושיתוף האדם בתכנית הטיפולית שנכתבת עבורו. 

“אל תשכחו מאיפה באתם, ולמה בחרתם את המקצוע. זה חוק ההיבריס, וכולם חוטאים בו, בעיה.”

“שוכחים את הרגש, שוכחים מאיפה באים”



)שני, 29, אזור השרון(

שני מבקשת שאנשי הצוות יזכרו את המטופלים כראשונים בתוך המערכת, שהיוהרה כתוצאה מהכוח 
בו מחזיקים אנשי המקצוע לא תביא לכך שצרכיהם ורצונותיהם של המטפלים יהיו הראשונים במערכת 

השיקולים, אלא טובתו האמיתית של המטופל. 

“במקום לראות קודם את ההפרעה שלו... שיראו קודם את הבן אדם... זה לא הבן אדם... זה רק מה שיש לו, זה 
לא כולו. שפשוט יראו את האופי שלו קודם...”

)טלי, 19, צפון הארץ(

טלי מצטרפת לדרישה להפוך את המענה לאישי ואנושי יותר, מתעלם משיח רפואי ומקדם שיח רגיש ומכבד. 

“שתראו גם בבן אדם הכי חולה, בן אדם שמגיע לאשפוז, באמת, כבר אמרנו שהוא הכי למטה, תראו בו בן 
אדם, לא משהו אחר.”

)עינב, 33, צפון הארץ(

עינב מבקשת גם היא לדחות את השיח הרפואי, ודורשת התייחסות הוליסטית לאדם כאדם. 

“הרפורמה הגדולה ביותר... את מבינה מה צריך להיות ברפורמה האמיתית. זה אולי נראה אוטופי, אבל יש 
כאלה שמדברים על ה... כל העניין של הברוטליות והכפייה.”

)עמית, 38, צפון הארץ(

עמית מאמין שהכפייה והאלימות בתוך מערכת בריאות הנפש הם הראשונים שיש לבער, אלה יביאו 
להתנהלות רגישה ואנושית. 

“שיבואו ממש טבולה ראסה, בלי לשפוט, בלי סטריאוטיפים, בלי דעות קדומות על שום דבר ועל כלום”

)שרון, 30, צפון הארץ(

שרון מבקשת שאנשי הטיפול לא יתייחסו למטופל דרך סטריאוטיפים ודעות קדומות, התייחסות “נקייה” ולא 
שיפוטית. 

)3( מערכת התמיכה שלי: מרואיינים רבים מציינים את מערכת התמיכה הקרובה כגורם מסייע ראשון במעלה 
להתמודדותם עם המגבלה הנפשית: 

“אני מרגישה שמה שעוזר לי זה העובדה שאני גרה... לא לבד... כאילו, עם אנשים, אנשים שמחבבים אותי, 
ושאני מחבבת אותם, ושאכפת לנו ושזה כזה מרגיש דיי כמו בית, דיי כמו משפחה”



)מעיין, 38, צפון הארץ(

מעיין מרגישה שהשהות בקרב “קבוצת השווים” ממלאת אותה בכוח ויכולת להתמודד עם המגבלה הנפשית. 
כלומר, ההתמודדות של מעיין עם המגבלה הנפשית מתחילה בסביבה תומכת ומאפשרת. סביבה שונה 

מהותית מסביבת האשפוז, בה נדרש האדם להתחיל את התמודדותו עם המגבלה הנפשית. 

“תמיד היה פחד מכישלון. הפחד לאכזב, גם. אם יש משהו שהשאיר אותי בחיים זה הקטע של לא לאכזב את 
האנשים שאני אוהבת, שלא לעשות להם את זה. ו... איפה שהוא הייתי הולכת לטיפול בשביל ההורים שלי. 

כאילו, שמישהו ידע שזה בטיפול.”

)שני, 29, אזור השרון(

שני מספרת על החשש לאכזב ולפגוע במשפחתה הגרעינית כגורם שמונע ממנה לפגוע בעצמה, יתרה מכך, 
הדאגה למשפחתה היא שהניעה אותה לפנייה לגורמים שונים במטרה להתמודד עם המגבלה הנפשית. 

“תמיד המשפחה שלי נורא תומכת, היא עומדת מאחוריי בכל החלטה...”

)טלי, 19, צפון הארץ( 

טלי מספרת שהיא שואבת את הכוח להתמודד עם המגבלה הנפשית ממשפחתה. 

“אימא שלי היתה מביאה לי מלא חברים כל הזמן, שיעודדו אותי אחרי השקילה”

“אני חשבתי שנתן )בן הזוג( לא יודע. הכל התחיל בנתן, הבראתי, כאילו למצב שלאט-לאט דברים אה... 
השתחררו, בזכות נתן.” 

)רונית, 19, צפון הארץ(

רונית מספרת שמשפחתה ניסתה ליצור עבורה סביבה תומכת ומאפשרת, כך שתוכל להתמודד עם מגבלתה 
הנפשית. שיתוף בן הזוג והחברות הקרובות בתהליך ההתמודדות העניקו לרונית כוחות להמשיך ולהתמודד 

עם המגבלה הנפשית. 

“המשפחה שלי מאוד תומכת תמיד”

“ואחיות שלי גם תמיד תמכו בי מאוד... האשפוז האחרון, שזה היה ב_____ )בי”ח בצפון הארץ(, הייתי 
מאושפזת חודש לפני האשפוז יום, הבן שלי היה כבר דיי גדול בשביל להגיע לבקר אותי, הוא היה מאוד 

עצמאי, וככה גם שלוש פעמים בשבוע לפחות היה מגיע לבקר אותי.... אבל כן כל המשפחה היתה מגויסת 
לעזור ולראות מה יותר טוב, מה פחות טוב.”

)עינב, 33, צפון הארץ(

עינב נעזרת במשפחתה- הוריה, אחיותיה ובנה, כדי להתמודד עם המגבלה הנפשית, תמיכתם מאפשרת לה 
לפעול גם כצרכנית נותנת שירות. 



“אנחנו משפחה מאוד אוהבת, מאוד מאוחדת, ולא רק הגרעין הקרוב, גם דודים, משפחה מורחבת.” 

“יש לי המון-המון חברים.”

“בערך משלושה חודשים אחרי האשפוז אני גר לבד עם כלב, שהוא איתי מלפני האשפוז, הוא בן 12 עוד מעט, 
הוא בוסטון טרייר, הוא באמת החבר הכי טוב שלי, אין יותר מזה.”

)דור, 34, מרכז הארץ(

דור מספר על מעגלים רחבים של תמיכה- משפחה, חברים וחיית מחמד, כמשאב להתמודדות עם המגבלה 
הנפשית. 

)4( חיפוש אחר שיטות התמודדות “אחרות”: לאחר גיבוש ההבנה שהאדם נדרש לסייע לעצמו ולחפש 
פתרונות חיצוניים למערכת הממסדית, מספרים המרואיינים על חיפוש אחר שיטות התמודדות שונות: 

“הייתי בטיפול DBT, אם את מכירה, אם שמעת על זה. זה, קודם כל, זה טיפול מדהים, מדהים, מדהים, 
מדהים... יש לי רק דברים חיוביים להגיד על זה.”

)טלי, 19, צפון הארץ(

טלי מספר על טיפול DBT- Dialectical behavior therapy, כשיטה שמאפשרת לאדם שליטה על חייו, כבוד 
ויכולת ניתוח עצמי, שמאפשרים התמודדות מיטבית עם המגבלה הנפשית.

“מה אנחנו עושות בדר”כ?... היא מאוד לא מאמינה בפסיכיאטריה, למשל, שזה עוד יותר מחזק אותי. אני כבר 
שנתיים בלי טיפול תרופתי בכלל, אה... בזכותה... זה, כאילו, שעה ששמורה לי.”

)עינב, 33, צפון הארץ(

עינב מספרת שהתנגדותה של הפסיכולוגית לפסיכיאטריה מביאה לאמון רב בין השתיים. בנוסף, עינב מציינת 
כי הטיפול הפסיכותרפי מאפשר לה זמן בו אינה אם, אחות או מדריכה שקומית, שעה ששמורה לה. 

“יש לי קואוצ’ר שעובד איתי, סיימנו את התהליך, עכשיו אנחנו חברים מאוד טובים.”

 ,OCD היום, כשאני מעשן )קנאביס רפואי(, לפעמים הוא עושה לי חרדות, זה קורה להרבה אנשים שיש להם“
לכן אני מעשן רק כשאני יודע שסיימתי את היום שלי, ויש פה גם לפעמים את החוסר זיכרון, לא טוב לי לעשן 

בעבודה או בלימודים, זה לא מסתדר לי.” 

“מאז האשפוז התחלתי לעבוד עם יומן... שזה דבר... אחד הטובים שקיבלתי בחיים שלי. אני רושם שם הכל... 
ואני לא מאבד כלום, אני יכול להסתכל חצי שנה קדימה, זה עוזר לי מאוד לשמור על סדר.” 

)דור, 34, מרכז הארץ(

דור מספר על הסתייעות בקואוצ’ר, כתהליך עם התחלה וסוף מוגדרים כשיטה להתמודדות עם המגבלה 
הנפשית. עוד, מספר דור על ההבנה כיצד לצרוך קנביס רפואי באופן שיביא לשיפור במצבו, וימנע תחושות 

פחות טובות שמלוות את הצריכה. דור נעזר אף ביומן לארגון משימותיו ולתכנון קדימה, ובכך מקל על 



התנהלותו היומיומית. 

“את יודעת מה זה גאבה? זה כמו ווליום בצורה הטבעית שלו. זה תחליף בריא ועדיף, לא משבית... בחירה 
אישית לחלוטין.”

“אם יש פסיפלורה, ולריאן, זה הדברים היחידים שאני לוקח, מבחירה אישית לחלוטין. אני מודע לזה שיש 
אינטראקציה, תופעות לוואי...” 

)עמית, 38, צפון הארץ(

עמית נעזר בתוספי מזון ומיצויי צמחים במקום תרופות פסיכיאטריות, ומדווח על שיפור ניכר במצבו בשל 
השימוש הקבוע בהם. הוא חוזר ומדגיש את החשיבות להתייעץ עם גורם מוסמך )במקרה של עמית- רופא 

המשפחה(. 

)5( אקטיביזם חברתי: המרואיינים מתארים את הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות כגורם מעצים ומחזק, שאפשר 
התמודדות אפקטיבית יותר עם המגבלה הנפשית: 

“לפעמים אני נוסעת לאירועים כמו הפגנת לזכויות בעלי חיים, או הכנסים שקשורים לבריאות נפש שלפני 
שנה התחלתי קצת יותר להכיר את הנושא...” 

“תראי אני, בשנה הקודמת, פשוט באיזה שהוא שלב אני יצאתי מהארון, אז גם בפייסבוק התחלתי יותר 
להכיר, פורומים ואנשים.”

)מעיין, 38, צפון הארץ(

מעיין מספרת שהפעילות למען אחרים וקבוצת השווים מהווה משאב נוסף להתמודדות עם המגבלה 
הנפשית. בנוסף, הפעילות החברתית מחזירה לידיה של מעיין את השליטה בחייה. 

“נגיד זה שאני יושבת איתך היום, זה לא כי משעמם לי בחיים... שחשוב שאנשים ידעו, ולפתח את המודעות, 
ואני מדברת המון עם הבן שלי על הדברים האלה...”

)עינב, 33, צפון הארץ(

עינב מתארת גם את ההשתלבות במחקר והשיח הביקורתי בביתה על מערכת בריאות הנפש כפרקטיקות של 
אקטיביזם חברתי, שמקדם את זכויותיהם של המתמודדים עם מגבלה נפשית. 

דיון:

 הממצאים חושפים בפנינו מגוון של שיטות התמודדות “אלטרנטיביות”, החלמה בעזרת שיטות שאינן נמנות 
במערכת בריאות הנפש הממסדית. התימה מתארת תהליך של הבנה, מודעות, השמעת קול שמציג את צרכי 

האדם, הסתייעות במערכת התמיכה של האדם, חיפוש אחר שיטות טיפול אחרות ואקטיביזם חברתי כאמצעי 
להעצמה ולהחלמה. 



המרואיינים מתארים את הייאוש וחוסר האמון במערכת בריאות הנפש )הטיפולית והמשקמת כאחד( 
כנקודת מפנה. האדם שמתנגד לטיפול שניתן על ידי המערכת מגיע לכדי הבנה כי אין בידיה של המערכת 
בכדי לסייע ולהביא לשיפור במצבו ומשכך, עליו ליטול אחריות מלאה ומוחלטת על דרך ההתמודדות שלו 

עם המגבלה הנפשית. למעשה, האדם מחזיר לידיו את השליטה שאבדה לו במהלך הטיפול על ידי המערכת 
הטיפולית והשיקומית. הפנמת ההבנה כי האדם נדרש להסתייע בשיטות לסיוע עצמי מביאה אותו להביע 

בקולו את רצונותיו, דרישותיו וצרכיו משיטת ההתמודדות בה יבחר. המתמודד מצליח לגבש את העדפותיו- 
ממה נדרשים נותני השירות להימנע )הכללה, פסילה, כפייה, התנשאות, הנמכת ציפיות(, ומה נותני השירות 
נדרשים לעשות )הקשבה, רפלקסיביות, הבנה, אנושיות, רגישות(. השמעת קולו של הלקוח מהווה תחילתה 

של העצמתו )Cohen, 2005(, טיפוח אסרטיביות מצד הלקוח, הבנה כי כל אדם ראוי לכבוד והערכה בשל היותו 
אדם )Gambrill, 2014( ופיתוח חשיבה ביקורתית )Breeding, 2008(. דרישותיהם של לקוחות מערכת בריאות 

הנפש משקפות את רצונם לעבור תהליך של הומניזציה לאחר המחיקה שעברו במסגרת הטיפול והשיקום 
שניתנו להם. האדם מבקש לחזור ולהיות סובייקט, בעל השליטה בסיפורו )ספיבק, 2004(, ולא אובייקט 

שנחקר על ידי גורמים מבחוץ, ונותר ללא יכולת השפעה. 

המרואיינים מספרים כי שאבו את כוחם והלגיטימציה לפעולה עצמאית לכיוון של החלמה מהסביבה הקרובה 
 Cohen, 2005;( אליהם- בני המשפחה, חברים, מכרים, מתמודדים אחרים ואפילו חיות מחמד. על פי הספרות

Breeding, 2008; Adame, 2013(, הקפת האדם בסביבה תומכת תאפשר לו לחוש סובייקט, בעל רגשות 
וצרכים, והוא יוכל לפעול לשם החלמתו. לא בכדי ציינו המרואיינים את סביבתם התומכת, ולא משפחתם 
הגרעינית בהכרח. חלקם מצאו תמיכה בדמות מתמודדים עם מגבלה נפשית )קבוצת השווים(, חברים או 

בעלי חיים. כך או כך, הסביבה התומכת מתאפיינת באותם הקריטריונים שמגדירים לקוחות מערכת הבריאות 
כחשובים במתן שירות לפגועי נפש- הימנעות משיפוטיות, התייחסות אנושית, רגישות, מתן כבוד למשבר 

הנפשי וכיוצא באלה. 

 החיפוש אחר אלטרנטיביות לכיוון החלמה, בראש ובראשונה מתוך הבנה שמערכת עוסקת בהפחתת 
התסמינים, ולא בשיפור איכות חיי המתמודד ובגיבוש דרכי פעולה לחיים בכבוד לצד המגבלה הנפשית 

)Spaniol & Wewiorski , 2012(, הביא את המרואיינים לבחור בשיטות שונות ובהן DBT, הסתייעות בקואוצ’ר, 
 Spaniol( שימוש בקנאביס רפואי ושימוש בתוספי תזונה. כל אלה מתוארים בספרות כפרקטיקות החלמה

Wewiorski ,  2012; Cohen, 2005; Breeding, 2008 & ( )הסתייעות בשיטות לסיוע עצמי(. יש לציין כי חלק 

מהשיטות דורשות הוצאה כספית גדולה. למעשה, עצם חשיפת שיטות התמודדות אלה לאוכלוסייה בעלת 
אמצעים בלבד מגבירה חוסר שוויון ומחלישה את האוכלוסייה המוחלשת גם כך, שנדרשת להמשיך ולהתפשר 

על קבלת טיפול מבזה, אלים ומוחק ללא יכולת בחירה. ככלל, אחד מהטיעונים המרכזיים של התומכים 
בהנהגת הרפורמה בבריאות הנפש הוא שהעברת האחריות הביטוחית על הנושא לקהילה תאפשר חשיפת 

קהל הצרכנים לשיטות טיפול נוספות, אך בפועל חשיפה זו אינה מיושמת )הרחבה בנושא תופיע בפרק הדיון 
תחת התימה השביעית(. 

 האקטיביזם החברתי ניכר גם הוא כשיטת התמודדות שמעניקה למתמודד עוצמה, כוח, אנושיות וקול 
)Spaniol & Wewiorski , 2012; Cohen, 2005; Breeding, 2008(. במחקר זה בוצעה הפרדה בין פעולתם 
של המתמודדים כמתנדבים, קרי אקטיביזם חברתי “טהור”, לבין מתן שירות לפגועי נפש כמועסק על ידי 

ארגונים נותני שירות )תימה מספר 6 , ראה טבלה עמוד 10(, אז משולב המתמודד במערכת בריאות הנפש, 
כפוף לכלליה ומתמודד עם מגבלתו הנפשית במקביל למתן שירות לאוכלוסיית פגועי הנפש. עיקר הפעילות 

האקטיביסטית אותה תיארו המרואיינים עוסקת בהגברת המודעות לזכויות אוכלוסיית פגועי הנפש או 
אוכלוסיות מוחלשות ומודרות אחרות. אסטרטגיית החלמה זו עיקרה בהעצמתו של האדם, כבעל קול ויכולת 

לחימה )Cohen, 2005(. האקטיביזם החברתי מגביר את אמונם של המתמודדים ביכולתם להביע התנגדות 
)חוללות עצמית(, ומשלים את תהליך ההומניזציה שהם מבקשים לעבור. משמע, לא דיי בכך שהפרט פועל 

לשיפור מצבו האישי, הוא מרחיב את פעילותו ומסייע לאוכלוסיות נוספות. 

 ממצאים אלה מדגישים את החשיבות הרבה  בהדגשת קולם של המתמודדים עם מגבלה נפשית אודות 



הדרישות ממערכת בריאות הנפש בכללותה, כארגון נותן שירות. לא בכדי תהליך ההחלמה מתחיל בהצגת 
הדרישות של האדם, לאור דרישות אלו פועל האדם בחיפוש אחר שיטות התמודדות שיסייעו לו להתמודד עם 

המשבר הנפשי ואף ללחום למען אוכלוסיות מודרות. בדומה ל )Sheyyet & Dihel 2002( , אנו מסיקים כי טוב 
יעשו אנשי מחקר ופרקטיקה בתחום אם יחשבו על דרכים ליצור שותפות אמיתית ועמוקה עם קולות אמיצים 

אלה.
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"העתיד המחובר כבר )כמעט( כאן" - שירות פסיכולוגי חינוכי ציבורי 
באינטרנט 

שרית אלקלעי, ואביבית דולב החוג לפסיכולוגיה

תקציר

בישראל 2016 , בדומה למגמה העולמית, לילדים ולבני נוער רבים  גישה ישירה לאינטרנט, הם פעילים 
שעות רבות ברשתות חברתיות ומנהלים חלק משמעותי מחייהם בתוך העולם המקוון. במציאות זו פועלים 

השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים )שפ"חים( הציבוריים המיועדים לסיוע להתפתחותם ובהגברת רווחתם 
הנפשית של ילדים ומשפחותיהם. ערכנו סקר שהקיף 202 שפ"חים מתוך 274 הפועלים בישראל. 72 

שפ"חים לא נבדקו בשל מגבלות שפה )ערבית( או בגין דרישה לסיסמת כניסה לאתר האינטרנט )להלן, 
אתר(. מטרת הסקר הייתה להציג  תמונת מצב של נוכחות השפ"חים במרחב המקוון. שיטת חיפוש אתרי 
השפ"ח הותאמה לאופן הפעולה של משתמש קצה ממוצע המחפש מידע באינטרנט. בסקירה מצאנו של 

– 159 מהשפ"חים לא היה אתר כלל או היה עמוד יחיד שהכיל מידע מצומצם ושאינו עונה להגדרה של 
אתר.  מרבית אתרי השפ"חים )63%(, מתוך 43 האתרים, לא היו הידודיים )אינטראקטיביים( כלל. לצד זאת, 

בבחינת עושר ומגוון המידע אשר הוזן ל- 43 אתרי השפ"ח הקיימים, זיהינו כי 60% מהאתרים הכילו רמת 
גיוון גבוהה בהשוואה למידע הבסיסי. בנוסף לסקר, במאמר גם חקר מקרה )case study( של אתר אינטרנט 

לשפ"ח בצפון הארץ )בית שאן( אשר הקמנו כשעבדנו בתפקידי מנהלת שירות )ד"ר אלקלעי( ורכזת תקשוב 
)גב' דולב( של השפ"ח. בין היתר שולב האתר בתרגילי החירום שנערכו בעיר והיה הפופולרי והנצפה ביותר 

בעיר לעומת אתרים נוספים שהפעילה העירייה )מעל 1,000 צפיות בחודש בשגרה, ומעל 5,000 צפיות 
בשבוע בזמן תרגילי החירום(. התאמנו את עיצובו ותכניו של האתר לא רק למבוגרים אלא גם באופן ישיר 

לילדים ולנוער. אנו סוברות כי האינטרנט עבור אנשי מקצוע אינו רק בבחינת "הרע במיעוטו" וכי צו השעה 
דוחף להצטרף לקדמה הטכנולוגית.  לתפיסתנו, נוכחות פסיכולוגים חינוכיים במרחב המקוון במסגרת אתר 

אינטרנט לשפ"ח, עשוי אף לשמש אמצעי משמעותי להרחבת והנגשת השירותים ובעיקר להעלאת רמת 
הרווחה הנפשית )well-being( של ילדים משפחותיהם וקהילתם. 

.אתר אינטרנט, טכנולוגיה ,)well-being( מילות מפתח: שירות פסיכולוגי חינוכי )שפ"ח(, ילדים ונוער, רווחה



מבוא

מהו שירות פסיכולוגי חינוכי?

ייעודו של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי )שפ"י( במשרד החינוך בישראל הוא לקדם את רווחתם ואת בריאותם 
הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש בעבודת השירותים הפסיכולוגיים-החינוכיים 

)שפ"ח( במערכת החינוך והקהילה, עם הפרט והמשפחה, בעתות שגרה ובחירום. השירות הפסיכולוגי-
חינוכי מיועד לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר וכן לגורמים הקהילתיים הבאים 
עמם במגע. הסיכוי לאפשר לילדים את הזכות לשירות פסיכולוגי-חינוכי בצמתי דרך במהלך התפתחותם, 

ובעיקר בשלבים המוקדמים של ההתפתחות )מה שמאפשר מניעה(, מותנה בקרבה ובנגישות השירות לילד 
ולמשפחתו )משרד החינוך, 2010(.  הפסיכולוגים החינוכיים מתוקצבים ע"י משרד החינוך והרשות המקומית 

ועובדים בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים )שפ"ח( ציבוריים מקומיים, כך שמשרה אחת של פסיכולוג חינוכי 
מתוקננת עבור כאלף ילדים. הפסיכולוגים החינוכיים עובדים בתוך מוסדות החינוך בכדי לקדם שירות קבוע, 

זמין, ונגיש לקהלים השונים.  עבודת הפסיכולוגים החינוכיים מגוונת ומורכבת, וכוללת בין היתר טיפולים 
פסיכולוגיים פרטניים או קבוצתיים, הדרכות הורים וצוותי חינוך, הערכות פסיכולוגיות, ליווי של תלמידים 

בחינוך המיוחד והתמודדות המערכות החינוכיות, הילדים והוריהם עם מצבי חירום לאומיים, מקומיים, ועם 
מצבי משבר אישיים או משפחתיים.  

על פי תפיסת העבודה של משרד החינוך )2010( כפי שמשתקפת בחוזר מנכ"ל תשע/8)א(, סעיף 2.2.ג )רצפי 
מניעה התערבות מערכתיים-פרטניים(, מצופה מן הפסיכולוג החינוכי לקדם מניעה הן בעבודה מערכתית 

והן בעבודה פרטנית.  לשם כך מודגשת חשיבות האיתור המוקדם של צרכים התפתחותיים, ובכלל זה פגיעּות 
לסיכון, צרכים מיוחדים, משברי חיים וכו'. אולם במציאות היום-יומית של הפסיכולוגיה החינוכית בישראל, 

השירות הפסיכולוגי מתאפשר לרוב במשורה ויש קשיים מעשיים ליישום עקרונות הפעולה כפי שהותוו ע"י 
משרד החינוך. בחלק מהמקומות )בעיקר בפריפריה( קשיי הזמינות והנגישות של הפסיכולוג אף מחמירים 

בשל קושי באיוש תקנים, כך שלמעשה הפסיכולוג החינוכי מופקד על מספר רב יותר של מסגרות חינוך ושל 
תלמידים בהשוואה לתקן המתוקצב על ידי משרד החינוך. העומסים המוגברים בשילוב עם ריבוי דרישות, 

הן מצד הלקוחות והן מצד משרד החינוך, מצמצמת את יכולתו של הפסיכולוג החינוכי לתת מענים מיטביים 
לאתגרים השונים בתחום בריאות הנפש של הילדים הן בחירום והן בשגרה. פעמים רבות ניתנת עדיפות 

למקרי חירום אישיים ולאומיים, ומשאבי השפ"ח והכוחות הטיפוליים מופנים בעיקר לשם ורק מיעוט הכוחות 
מוקצה לקידום מניעה ורווחה נפשית. לפיכך התערבויות קצרות מועד המתרחשות בעיתוי שאינו משברי 

ועוסקות בנושאים הנוגעים בחיי היום-יום של ילדים ומשפחותיהם, נדחקות לשולי סדר העדיפות המעשי של 
השפ"ח. האינטרנט יכול לאפשר לפסיכולוג החינוכי תשתית חדשה ויצירתית בכדי לגבור על מציאות זו.

ילדים ונוער בעולם המקוון

במאה ה- 21 האינטרנט הפך לשכיח במרחב הציבורי.  למעלה מ- 7.2 מיליארד בני אדם )כ- 39% מאוכלוסיית 
העולם( עושים שימוש תדיר ברשת המקוונת , כאשר קצב הגידול של משתמשי האינטרנט בעולם עומד על כ- 

570% בעשור האחרון )כהן ועיני, 2012(.  לצד עלייה עקבית במספר המבוגרים המשתמשים באינטרנט, ניכר 
 Livingstone, & Bober( כי במיוחד לדור הצעיר העתיד המקוון כבר כאן.  כך לדוגמה, כבר לפני יותר מעשור

2004( דיווחו כי לכ- 75% מהילדים והנוער בבריטניה יש גישה לאינטרנט מהבית ול- 92% יש גישה לאינטרנט 
מביה"ס. ) Gross 2004( ציינה כי 91% מבני הנוער אשר השתתפו במחקרה דיווחו על שימוש קבוע באינטרנט 

 Media Awareness בבית או בביה"ס )ללא הבדלי מין(.   בהסתכלות גלובלית, פורסם ב- 2005 באתר
Network כי בני נוער מבלים בממוצע 4-2 שעות בגלישה ברשת המקוונת בכל יום )הכנסת, 2015(.   ב- 2012 

פורסם סקר ה-) HBSC Health Behavior in School-age Teenagers( מטעם ארגון הבריאות העולמי, אשר 
השווה בין יותר מ-40 מדינות את דפוסי השימוש במחשב ובאינטרנט של מתבגרים.  נתונים  מתוך הסקר 

מראים כי שיעור המשתמשים במחשב ובאינטרנט מעל 4 שעות ביום בקרב ילדים בגילאי 11, 13, ו- 15, הוא 
כ- 17% בקנדה, 9% בארה"ב, וכ- 22% ברוסיה )תוכנית המחקר הבינלאומי על בריאותם ורווחתם של בני נוער, 



  .)2012

מחקר שבחן את תוכן זמן הגלישה של בני נוער העלה כי נתח ניכר מזמן הגלישה באינטרנט מוקדש לפעילות 
חברתית באופנים שונים )Gross, 2004(.  נתון זה, שנמצא במדגם של 261 תלמידי כיתות ז' ו- י' בקליפורניה, 

מתאים גם לדיווחים על מגמות עולמיות.  כך למשל דווח כי הטכנולוגיות רבות המשתמשים והמגוונות ביותר 
בקרב בני נוער בגילאים 13-18 הן הטכנולוגיות המערבות רשתות חברתיות - פייסבוק, טוויטר, ואינסטגרם 

)Facebook reports center ,2015(.  נתונים שנאספו בבלוג )Royal Pingdom  2010( מעידים כי 15% 
מהמשתמשים ב-19 רשתות חברתיות נפוצות בארה"ב הם ילדים ובני נוער עד גיל 17.  יש רשתות חברתיות 

ששיעור הילדים בהן גדול יותר, וברשת החברתית "פייסבוק" שיעורם הוא כ- 20% מכלל המשתמשים.  
במחקר של האיחוד האירופי )“ילדים אירופים מקוונים" – “Online Kids EU”( השתתפו כ- 25,000 ילדים 
בני 16-9- ב-25 מדינות אירופיות בשנת 2010.  לפי ממצאי המחקר, ל- 59% מן הילדים המשתתפים יש 

פרופיל ברשת  חברתית לפי הפירוט הבא: ל - 26% מבני ה– 10-9 ,ל- 49% מבני ה – 12-11 ,ל- 73% מבני 
ה– 14-13 ול- 82%  מבני ה – Livingstone,Haddon,  Görzig, & Ólafsson, 2011( 16-15(. במחקר שנערך 

בקרב בני נוער בארה"ב בשנת 2009, נמצא כי 73% מבני הנוער בני ה – 17-12 משתמשים ברשתות חברתיות 
)Lenhart, 2010(. בהסתכלות על קבוצות גיל שונות במדגם זה נמצא כי  55% מקבוצת הילדים בני 13-12 ו- 
82%  מקבוצת בני הנוער בני ה-14 ויותר משתמשים ברשתות חברתיות. עוד נמצא במחקר זה כי שיעור בני 
הנוער המשתמשים ברשתות חברתיות במגמת עלייה מתמדת מאז שנת 2006, אז היה שיעורם 55%. שיעור 

בני הנוער המשתמשים ברשתות החברתיות גדול משיעור המשתמשים בשאר קבוצות הגיל. בקרב בני 29-18 
שיעור המשתמשים ברשתות חברתיות הוא 72%, ובקרב בני 30 ומעלה – Lenhart, 2010( 40%( .  בני נוער 

בגילים 18-13משתפים בטכנולוגיות אינטראקציה אלו כ-57% מפעילות חייהם באופן שחותך את כל מעגלי 
  .)Cara, 2009( ומשתפים לאורך כל שעות היום )חייהם )בית ספר, משפחה, חברים, זוגיות, חוגים, תחביבים
מדווחים כי הפעילות החברתית של בנים ובנות כאחד ברשת המקוונת מתרחשת בעיקר במדיה פרטית ולא 
ציבורית )כדוגמת הודעות מידיות ודוא"ל(, ומתקיימת בעיקר עם חברים שהם גם חלק אינטגרלי מחיי היום-

יום שלהם בעולם הלא-דיגיטלי )82% מההודעות שהם שולחים מיועדות לחברים או ל"חברים הכי טובים" 
שלהם מביה"ס(. כמו כן, העיסוק העיקרי הוא בפעילויות שגרתיות בעלות גוון חברתי-אינטימי )למשל 

רכילות( )Gross, 2004(.  כלומר, תמונת המצב היום היא שהעולם החברתי של בני הנוער כולל כעת באופן 
אינטנסיבי ובלתי ניתן להפרדה גם את המרחב המקוון. 

גם בארץ תמונת המצב דומה באשר לנוכחות הילדים והנוער בעולם הדיגיטלי:  למעלה מ- 1,350,000 צעירים 
בישראל עד גיל 18 מחוברים לאינטרנט וגולשים באינטרנט )94% מתוך קבוצת הגיל הזו( )כהן ועיני, 2012(.  

ארגון הבריאות העולמי "הכתיר" את ילדי ישראל כשיאני זמן הגלישה בעולם )3.8 שעות ביום בממוצע(, 
כאשר 30% מהם גולשים מעל 4 שעות ביום )תוכנית המחקר הבינלאומי על בריאותם ורווחתם של בני נוער, 

2012(. בני הנוער בארץ עוסקים בגלישה באינטרנט יותר מאשר בכל פעילות פנאי אחרת, כאשר 4 מתוך 5 בני 
נוער בישראל מחזיקים בטלפון חכם באמצעותו הם מחוברים וגולשים באינטרנט בתדירות יום יומית קבועה 

  .)Teenk, 2012(

 באשר למאפייני הגלישה באינטרנט בארץ, נמצא כי 71% מבני הנוער בישראל גולשים ברשת המקוונת 
למטרות למידה כאשר הרישות הנרחב והיכולת לשתף תכנים וקבצים משמשים אותם ללמידה למבחנים, 

הכנת עבודות והתעדכנות בנעשה בבית ספרם )כהן ועיני, 2012(.  בנוסף כפי שעולה מדיווח של מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת )2011( )להלן, דו"ח הכנסת(,  השימושים המרכזיים של בני נוער ברשת המקוונת הם 

שימור ויצירת קשרים,  והעברת הזמן הפנוי, .  דו"ח הכנסת אגד נתונים שנאספו בסקרים שונים בארץ, שכן 
אין כיום מקור מדידה אחיד אמין ומקובל לבחינת מאפייני תעבורת המידע באינטרנט בישראל.   בדו"ח 
הכנסת מפורט כי לפי סקר TIM  מחודש דצמבר 2010 ,ל- 91% מן הגולשים בני ה- 17-13 באוכלוסייה 

היהודית יש פרופיל ברשת חברתית – שיעור גבוה בהשוואה לשיעור בעלי הפרופיל באירופה ובארה"ב. כמו 
כן מן הסקר ניתן ללמוד כי 39% מבני הנוער הגולשים באינטרנט משתמשים בטלפונים ניידים לצורך גלישה. 
שיעור בני הנוער המשתמשים ברשתות חברתיות הגיע ל- 91% בשנים 2010-11.  לפי סקר, שנערך על-ידי 
חברת "פאנלס" בראשית שנת 2010 בקרב הורים לילדים, גלישה ברשתות חברתיות היא השימוש העיקרי 



ברשת המקוונת של 3.25% מן הילדים בני ה- 9-7 ושל 75% מבני ה- 18-16. לפי סקר מ-2010 , שערכה חברת 
השיווק והפרסום לצעירים Teenk, בני נוער מבלים 8.3 שעות ביום בממוצע בגלישה ברשתות חברתיות 

מקוונות – יותר מכל פעילות פנאי אחרת. הגולשים ברשתות חברתיות עושים זאת במגוון רחב של מקומות, 
בכלל זה בזמן השיעור, בנסיעה או בהמתנה לאוטובוס או לרכבת, בהפסקות בבית-הספר, בטיולים ובקניון.  

לבסוף, מנתוני הרשת החברתית "פייסבוק" נראה כי כ- 18% מן המשתמשים ברשת בישראל )כ- 600,000 
משתמשים( הם ילדים ובני נוער, כמחציתם בני 15-13 ומחציתם – בני 16 ו-17.   יש קושי ללמוד מנתונים 

אלו על שיעור בני הנוער המשתמשים ברשתות חברתיות, שכן אפשר להניח כי ילדים בני פחות מ-12 
המשתמשים ברשת החברתית יירשמו גם הם כבני נוער, וכן ייתכן כי בני נוער הרשומים ברשת החברתית  יהיו 

בעלי יותר מפרופיל אחד.

שירותים פסיכולוגים בעולם המקוון

אם כן, הילדים ובני הנוער כבר חיים בעולם המקוון, על יתרונותיו וסכנותיו, אולם מי שכמעט אינו נמצא שם 
הוא אנשי מקצוע האמונים על הרווחה הנפשית של הילדים.  על מנת לספק שירותי בריאות נפש לילדים 

ולנוער, על השירות להיות נגיש, "ידידותי למשתמש" ורלוונטי לעולמם )Griffiths, 2003(. בהלימה עם טענה 
זו, מדווח כי בני נוער מרגישים שהאינטרנט הוא סביבה נוחה לחפש שירותי ייעוץ ותמיכה בנושאים הקשורים 

לקשיים שהם חווים )King, Bambling, Lloyd, Gomurra, Smith, Reid, & Wagner, 2006(. נראה כי עלינו 
לפתח תהליכים שיאפשרו את חציית הגשר אל העולם המקוון. מפגש עם הילדים והנוער בזירה הטכנולוגית, 
יכול להגדיל משמעותית את סיכוי הפסיכולוגים החינוכיים להיות רלוונטיים ונגישים לילדים ולנוער, ולסייע 

ביעילות בשמירה וקידום הרווחה הנפשית )well being(.  לאור זאת אנו סוברות כי האינטרנט עבור אנשי 
מקצוע אינו רק בבחינת "הרע במיעוטו" אלא, לתפיסתנו, עשוי להיות אמצעי משמעותי להרחבת ולהנגשת 

השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים לכלל האוכלוסייה ובפרט לילדים ולנוער. 

האינטרנט מציע גישה קלה ונוחה למידע עדכני ומייצר אפשרויות לחבר בין אנשים תוך גישור על מרחקים 
ועל מגבלות של זמן )גילת, 2013(. בפלטפורמה זו יש הזדמנויות מלהיבות גם בתחום הסיוע והטיפול 

מרחוק.  אפשרויות החיבור בין אנשים והיכולת לטפל מרחוק הטמונות באינטרנט משמעותיות במיוחד 
  .)World Health Organization, 2015( כאשר מתחשבים בכך שכ- 46% מתושבי העולם חיים באזורי פריפריה

דוגמאות לשימוש באינטרנט לסיוע מקצועי תוך גישור על מגבלות זמן ומרחק, מצויות בגישת הרפואה-
מרחוק. ראש בית הספר למקצועות הבריאות והרווחה במכללת עמק יזרעאל, פרופ' דב צ'רניחובסקי, טוען 

כי מערכת הבריאות המודרנית עומדת בפני אתגר גדול המושפע מהשינויים הטכנולוגיים המהירים בעולמנו.  
כך מתפתחות טכנולוגיות חדשות ומתוחכמות בשירות הרפואה, כגון ניטור טלפוני של מצבים בריאותיים 

ושירותי סקייפ )skype( המוצעים בקופות החולים ומאפשרים למטופלים התייעצות מידית וישירה עם 
רופא מקצועי ומוסמך )צ'רניחובסקי, 2015(.  גם בתחום בריאות הנפש נעשים ניסיונות לשימוש באינטרנט 

 Kaltenthaler, Parry, &( מקוונים )CBT Cognitive Behavior Therapy( בטיפול וייעוץ, לדוגמה בטיפולי
Beverley, 2004; Marks, Cavanagh, & Gega, 2007(.  Hanley & D’Arcy )2009( תארו דוגמה נוספת לעבודה 
פסיכולוגית באינטרנט מול ילדים ובני נוער בבריטניה - בשירות התמיכה בדוא"ל “Samaritan” קיבלו 36,500 

פניות וענו להן בשנת 2000; 72,000 פניות בשנת 2002; ו- 184,000 פניות בשנת 2006.   השימוש באינטרנט 
לקבלת שירות פסיכולוגי עשוי להיות משמעותי במיוחד בארצות בהן יש פריסה רחבה של אוכלוסייה דלילה 

באזורי פריפריה.  כך למשל תארה ) Liss 2005( את היכולת להיעזר באינטרנט באוסטרליה, כאפשרות מרכזית 
ואולי אף בלעדית לספק שירות פסיכולוגי לאוכלוסייה באזורים אלו.  חשוב להדגיש כי שירותי ייעוץ וטיפול 

אינטרנטי מסוגים שונים יעילים בהשגת שיפור אצל הפונים, כפי שעולה מהסקירה המקיפה שערכו 

)Barak,   Hen, Boniel-Nissim, & Shapira 2008(.  סיכום של תוצאות סקירה זו נראה בטבלה מספר 1.

טבלה מספר 1: גודל אפקט עבור שירותי ייעוץ מקוונים, בחלוקה לפי אופנות התקשרות.



מספר מטופלים כוללמספר מחקריםגודל אפקטאופנות התקשורת
0.91154אודיו

0.539231צ’ט
0.312208מצלמות רשת )כדוגמת סקייפ(

0.517383דוא”ל
0.348523פורומים

  )Barak, Hen, Boniel-Nissim, & Shapira, 2008(

לסיכום, נראה כי מבוגרים, נוער וילדים כבר נוכחים בצורה אינטנסיבית בעולם הדיגטלי. יש עדויות 
לכך שעולם השירותים והטיפול הנפשי מתרחב לטובת מתן שירותים מונגשים וזמינים יותר באמצעות 
הפלטפורמה האינטרנטית.  לבסוף, עקב אופי העבודה של הפסיכולוג החינוכי – העומסים, המורכבות, 

הפריסה למספר לקוחות רב,  קושי באיוש תקנים בפריפריה ועוד – השימוש באינטרנט יכול לייעל ולקדם 
את השירות הפסיכולוגי חינוכי בהתמודדות עם אתגרי המאה ה- 21.  עם זאת, שימוש כזה באינטרנט 

בתחום הפסיכולוגיה החינוכית הציבורית בארץ נמצא בראשיתו, כפי שבא לידי ביטוי בסקר שערכנו על 
אתרי אינטרנט של שירותים פסיכולוגים חינוכיים בארץ. למיטב ידיעתנו לא נערך סקר כזה בארץ עד היום.  
יתרה מכך חיפוש במאגרי מידע לא הניב מידע על סקר דומה שנערך במוסדות ציבוריים המספקים שירותי 

פסיכולוגיה בכלל ופסיכולוגיה חינוכית בפרט בעולם.  בנוסף לסקר המפורט להלן, התייחסנו גם לחקר מקרה 
של אתר האינטרנט של השירות הפסיכולוגי חינוכי בבית שאן.  

שיטה

הליך

במהלך מאי-יוני 2016 ערכנו סקר בנוגע לקיומם ורמת מורכבותם של אתרים מקוונים של שירותים 
פסיכולוגיים חינוכיים ציבוריים בארץ. אתר אינטרנט מוגדר בסקר שביצענו כאוסף של דפי מידע, כך שדף 
יחיד אינו נחשב "אתר". רצינו לבדוק נגישות של אתרי אינטרנט של שירותים פסיכולוגיים עבור משתמש 

הקצה הממוצע, כפי שהיה פועל לרוב בעת רצון לחפש מידע באינטרנט.  בשל היות השפ"ח שירות ציבורי 
שהוא חלק ממרחב הרשות המקומית בה הוא ממוקם, נבדקו אתרי רשויות ומועצות בכל רחבי הארץ. בכל 
המקרים בהקלדת שם השפ"ח בגוגל )google( זוהה אתר הגוף השלטוני המקומי )רשות/מועצה( ולא זוהה 

אתר עצמאי לשפ"ח )למעט "תחנת העמקים" אשר נותנת שירות פסיכולוגי חינוכי הן למועצה האזורית עמק 
המעיינות והן למועצה האזורית גלבוע(. 

נבדקים

הנבדקים בסקר היו השירותים הפסיכולוגים החינוכיים.  יש בארץ 274 שפ"חים המתחלקים לשישה מחוזות, 
אולם חלק מהשפ"חים לא היו נגישים לנו במהלך הסקר בשל מגבלות של שפה )ערבית( או בשל הדרישה 

לסיסמה כדי להיכנס לאתר השפ"ח בתוך אתר הרשות המקומית. מסיבות אלו נכללו בסקר הנוכחי 202 
שפ"חים בלבד ובהמשך ייסקרו האתרים הנוספים. 

כלים

בסקר נבדקו מספר מדדים:

שכיחות האתרים של השירותים הפסיכולוגיים.

אפשרויות הקשר ההידודי )אינטראקטיבי( עם הפסיכולוגים:

רמה 1 - האתר אינו הידודי כלל )אין אפשרות ליצור קשר(.



רמה 2 - רמה נמוכה של הידודיות )אפשרות ליצור קשר טלפוני/מייל(.

רמה 3 - רמה גבוהה של הידודיות מלאה )פורומים, צ'אטים( המאפשרת יצירת קשר דרך האתר 

              עצמו.  

עושר המידע של אתר האינטרנט של השירות הפסיכולוגי:

רמה 1 – מידע בסיסי כגון תיאור קצר של עבודת השפ"ח.

רמה 2 – מידע קצר בנוגע לתחומי מומחיותו ועיסוקו של השפ"ח כמו לדוגמה טיפול בחרדות, 

              בפרידות, במצבי חירום, עלייה לכיתה א', ועוד.

רמה 3 – מידע עשיר ומגוון שכולל מאמרים וקישורים לאתרים אחרים.

ממצאים

השירות הפסיכולוגי חינוכי ציבורי באינטרנט בישראל – תמונת מצב כללית 

שכיחות אתרי האינטרנט בשפ"חים

מתוך 202 שירותים פסיכולוגיים חינוכיים שנבדקו, ל-  21%בלבד )n=43( יש אתרים אינטרנטיים )דהיינו יותר 
מדף יחיד(. מתוך הסקר עלה כי ל- 159 שירותים פסיכולוגיים חינוכיים ברחבי הארץ כולה, שהם 79% מתוך 

השפ"חים שנסקרו, לא היה כלל דף אינטרנט או שהיה עמוד אחד בלבד ובו אינפורמציה מצומצמת כגון מספר 
טלפון או שם מנהל/ת בלבד )דהיינו אינם עונים על הגדרת "אתר"( )ראה גרף מספר 1(.

גרף מספר 1: אחוז השירותים הפסיכולוגיים בעלי אתר אינטרנט וללא אתר אינטרנט.

אתרי השפ"חים שנמצאו )n=43( עברו בדיקה נוספת שמטרתה מיפוי הפונקציות שהאתרים מספקים 
למשתמשים, תוך התמקדות בשני תחומים עיקריים – אפשרויות הקשר בין המשתמשים לצוות השירות 

הפסיכולוגי חינוכי והעברת ידע. 

אפשרויות הקשר ההידהודי )אינטראקטיבי( עם הפסיכולוגים

מתוך 43 השפ"חים בעלי אתר אינטרנטי, מרבית האתרים )63%( לא אפשרו קשר הידודי )אינטראקטיבי( עם 
הפסיכולוגים )רמה n=27(.  12( )1 שפ"חים אפשרו רמה נמוכה בלבד של הידודיות )רמה 2( )28%(, ורק 4 

שפ"חים אפשרו רמה גבוהה של הידודיות )רמה 3( )9%( ) ראה גרף מספר 2(.



גרף מספר 2: רמת ההידודיות )אינטראקטיביות( של 43 אתרי השפ"ח הקיימים. 

עושר המידע באתר האינטרנט של השפ"ח

מתוך 43 אתרי השפ"חים, ב- 40% מהאתרים הייתה רמת מידע בסיסית )רמה n=17( )1(, ב- 30% מהאתרים 
הייתה רמת מידע מורכבת יותר על נושאים מתחום טיפולו של השפ"ח )רמה n=13( )2(, וב- 30% מהאתרים 

הייתה רמת מידע המייצגת עושר וגיוון של המידע )רמה n=13( )3( )ראה גרף מספר 3(.

גרף מספר 3: עושר המידע המוצג ב- 43 אתרי השפ"חים הקיימים.    

”.…Yes we can“ – אפשר גם אחרת – אתר האינטרנט של השירות הפסיכולוגי חינוכי בבית שאן

במהלך עבודתנו בשירות פסיכולוגי חינוכי ציבורי בבית שאן, במשך כ- 4 שנים, עסקנו בהנגשת השירותים 
הפסיכולוגיים באינטרנט על ידי הקמת אתר אינטרנט לשפ"ח. בניסיונותינו למציאת מודל לפעול לאורו 

העלנו חרס בידנו על רקע תמונת המצב המצומצמת של אתרי האינטרנט בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים 
הציבוריים בארץ המתוארת במאמר זה, והתקדמנו להתמודדויות חדשניות ומלהיבות אשר עוררו תחושה של 
יצירת "עולם חדש". בשנים אלו )2010-2014( השקענו עבודה רבה והתמודדנו עם אתגרים מורכבים על מנת 

ליישם את החזון של שירות פסיכולוגי חינוכי אינטרנטי מגוון ומקצועי.  התהליך כלל הקמת אתר של השפ"ח 
בתוך אתר האינטרנט החינוכי היישובי )"סיסמה לכל תלמיד"(, פיתוח תכנים פסיכולוגיים ייחודיים ונגישים 
)סרטונים, פורומים, קטעים כתובים ועוד(, הטמעת האתר בקרב הפסיכולוגים בשפ"ח וקבוצות מקצועיות 

מחוצה לו, וכן הטמעה של השימוש באתר בקרב האוכלוסייה על ידי מפגשים בלתי אמצעיים )מתנ"סים, 
מפגשי רובעים בעיר, מפגשים בבתי הספר בעיר וכיוצא בזה(.  בשיאו של תהליך ההקמה וההטמעה של 

האתר יזמנו ארבעה תרגילי חירום יישוביים רחבים בהם הופעל האתר אינטנסיבית. צוות השפ"ח נתן מענה 
מקצועי לשאלות שהופנו בפורומים סגורים לתלמידים להורים ולצוותי חינוך. בכל המעגלים בהם פעלנו 

לצורך הטמעת האתר - הן בהובלה במעגלי קבלת ההחלטות העירוניים ועם מנהלי בתי הספר ומפקחי משרד 
החינוך בתור מנהלת שפ"ח )ד"ר שרית אלקלעי(, והן בפיתוח וניהול מקצועי בתור רכזת תקשוב )גב' אביבית 

דולב( - נדרשו השקעה של זמן ומאמצים בכדי להסביר את היתרונות, להכיר ולהתאמן בשימוש באתר, 
ובעיקר לחבר בין אנשים ורעיון. החיבור אל המערכת העירונית בא לידי ביטוי גם ביצירת שיתוף פעולה עם 



מוביל פרויקט "סיסמה לכל תלמיד" ביישוב – מר אבישי ג'יבלי -  ובקיום חשיבה משותפת עמו בנקודות 
שונות לאורך התהליך ובמיצוי טכנולוגי מיטבי של האתר. בשיאו של התהליך האתר כלל מגוון של אפשרויות 

לחיבור בין הפסיכולוגים לבין קהלים רחבים של תלמידים, הורים, צוותי חינוך ואנשי מקצוע שונים )עו"ס, 
פסיכולוגים משירותים אחרים, מטפלים רגשיים, צוותים פרא-רפואיים ועוד(. 

כפי שצוין לעיל, בסקר של אתרי השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים מצאנו בעיקר שימוש בפונקציית 
"העברת המידע".  גם באתר שלנו מימשנו באופן נרחב את הפונקציה הזו. אתר שפ"ח בית שאן כלל 48 דפי 

מידע. לשם השוואה רק שפ"ח אחד בארץ היה בעל מספר דפים גדול יותר – שפ"ח רמת גן עם 93 דפים;  
באתר האינטרנט של 5 שפ"חים נוספים בלבד נכללו יותר מ-  10 דפים )מגידו – 32, נתניה – 30, ראשון לציון 

– 22, חולון – 17, רעננה – 16(.  במסגרת האתר שיתפנו מאמרים ודפי מידע המותאמים בשפתם לקהלים 
השונים ולגילים שונים.  

כאמור, ייחודיות האתר הייתה בפיתוח ערוץ תקשורת הידודי )אינטראקטיבי( עם ילדים ונוער, הורים וצוותי 
חינוך, באמצעות דוא"ל ובאמצעות פורומים סגורים שהפעלנו בתרגולים לשעת חירום ובמצבי חירום 

ביטחוניים )למשל במבצע צוק איתן(.  חשוב לציין כי התקשורת בפורומים הופעלה בפרקי זמן מסוימים 
באופן סינכרוני )online( ובפרקי זמן אחרים באופן א-סינכרוני כדי לאפשר לצוות השירות להגיב לכמות 

הגדולה של הפניות שהתקבלו )למשל מעל ל- 300 פניות במהלך חמשת ימי התרגיל הרביעי(.  כל הילדים ובני 
הנוער שיצרו קשר עם השפ"ח באמצעות ערוצי התקשורת האינטרנטיים, עשו זאת לאחר שהוריהם אישרו 

בתחילת השנה שילדם ישתתף בפעילות מעין זו באתר היישובי של "סיסמה לכל תלמיד". 

ייחוד נוסף וחשוב לא פחות היה הפנייה הישירה שלנו אל ילדים ובני נוער.  מבין כל אתרי האינטרנט של 
השירותים הפסיכולוגיים, לא נמצא אף אתר שפנה אל ילדים ונוער והציע להם מידע פסיכולוגי "בגובה 
העיניים" בתחומים שנוגעים אליהם )למשל קשיים חברתיים, מריבות עם בני משפחה(.  חשוב להדגיש 

כי ישנה מגבלה חוקית על יצירת קשר עם ילדים ובני נוער ונדרשת הסכמת הורים ליצירת קשר כזה )כפי 
שעשינו במקרה של הפורומים בתרגילים לשעת חירום(.  עם זאת אין כל מגבלה על הפצת ידע.  הילדים 

יחפשו ידע רלוונטי אליהם במרחבי הרשת גם אם לא יסופק ע"י גורם מקצועי מהימן.  היתרון בכך שהמידע 
מגיע מהשירות הפסיכולוגי חינוכי, נעוץ באמינות ובאחריות המקצועית הנלווית לפרסום הידע.  השפ"ח כגוף 

מקצועי, ציבורי ומפוקח נהנה מ'חותמת איכות' של משרד החינוך אשר אינה אפשרית בסקטור פרטי.    

בעקבות הפעולות שנעשו לפיתוח האתר ולהטמעתו, אתר האינטרנט של השירות הפסיכולוגי החינוכי הפך 
להיות האתר הציבורי הפופולרי ביותר בעיר מבחינת מספר הכניסות אליו ומספר הצפיות בו )למעלה מאלף 

כניסות בחודש שגרתי, ובמהלך תרגילי החירום כ- 5,000 כניסות בשבוע(.  אנו משערות כי הצלחתו של האתר 
נובעת בין היתר בשל השתייכותו לשירות הפסיכולוגי החינוכי המוכר בעיר, בשונה מאתר אנונימי )פרטי או 

ציבורי( העולה למרחב האינטרנטי. כמו כן, לאורך השנים נבנתה הערכה מקצועית גבוהה לצוות הפסיכולוגים 
של השירות הפסיכולוגי, וכך כאשר ילד הורה או איש צוות פנה אל האתר או השתתף באחד הפורומים הוא 

בעצם פנה במחשבתו לדמויות מוכרות, ואף קיבל תשובה לפנייתו מאיש מקצוע מוכר ומוערך.   



)צילום דף הבית מאתר האינטרנט של השירות הפסיכולוגי חינוכי והמרכז למען הילד בבית שאן, 2014( 

דיון

כפי שתואר לעיל ממצאי הסקר מעידים על כך של- 159 מהשפ"חים שנבדקו כלל לא היה אתר אינטרנט 
או נמצא עמוד אחד בלבד שהכיל מידע מצומצם ביותר ואינו עונה על הגדרה של אתר. מתוך 43 השפ"חים 
בעלי אתר, מרבית האתרים )63%( לא היו הידודיים )אינטראקטיביים( כלל. תמונת מצב זו עומדת בסתירה 

לממצאים בעולם ובארץ המעידים על שימוש תדיר ורחב באינטרנט בקרב מבוגרים בני נוער וילדים, ומעוררת 
שאלות לגבי הסיבות האפשריות המובילות לכך.  אנו משערות כי אחד ההסברים נוגע לאופי העבודה בתחום 

הפסיכולוגיה החינוכית בארץ המשלב עומס גדול של מגוון משימות והתמודדויות תדירות עם מקרי חירום 
ומשבר.  אלו עשויים להקשות על התכווננות לקראת פיתוח תחומי עבודה חדשים כדוגמת האינטרנט.  הסבר 

נוסף עשוי להיות החשש הטבעי משינויים באשר הם.  יתרה מכך, תהליכי ההכשרה והסוציאליזציה של 
הפסיכולוג שמים דגש על אינטראקציות פנים אל פנים עם הלקוחות, ויתכן שהמדיה האינטרנטית נתפסת 

כשונה מאוד וגורעת מהזהות המקצועית הפסיכולוגית ולפיכך מעוררת חשש ורתיעה.  אנו סוברות כי נדרש 
מחקר המשך שבו ייבדקו בין היתר עמדות הפסיכולוגים החינוכיים ומנהלי שפ"חים כלפי השימוש באינטרנט 

כאמצעי לפיתוח הרחבה והנגשה של השירותים הפסיכולוגיים ללקוחות.   

לצד תמונת המצב המצומצמת של אתרי אינטרנט של השפ"חים בארץ, הודגם במאמר – באמצעות חקר 
מקרה של אתר השפ"ח של בית שאן -  כי אפשר להשתמש בהצלחה בפלטפורמה האינטרנטית לפיתוח 

שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לאוכלוסייה.  השימוש באינטרנט במסגרת השירותים הפסיכולוגיים 
 Miller )1956) “To give  החינוכיים, כפי שהודגם בחקר המקרה, נמצא להבנתנו בהלימה עם קריאתו של

psychology away“.  במאמרו פרש מילר את משנתו לפיה ההתנהלות הטובה ביותר היא לחלוק את הידע 

הפסיכולוגי עם הציבור, שכן בעת כתיבת המאמר הפסיכולוגיה הייתה ספונה בספריות ובמוסדות האקדמיים 
ורחוקה מעיני הציבור.  בעידן המודרני בו אנו חיים האינטרנט הוא פלטפורמה עוצמתית ורחבת היקף 

למימוש המסר של הפצת הידע המקצועי באופן מונגש ו"ידידותי למשתמש". בידע הפסיכולוגי המעשי 
הרב הנמצא כיום בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים הציבוריים גלומות אפשרויות מיטיבות רבות בהיבטי 

מניעה ומיתון של משברי חיים נפוצים, כמו גם בהיבטים נוספים.  לפיכך לתפיסתנו, ככל שתהיה נוכחות 
פעילה של נציגי השירות הציבורי באינטרנט כך יתאפשרו הנגשת הקשר עם הפסיכולוגים של מסגרות החינוך 
השונות והפצת מידע מקצועי ומבוסס לקהל רחב ככל שניתן. מהלך זה יוביל להגדלת הסיכוי לקידום הרווחה 

הנפשית של ילדים משפחותיהם וקהילתם.   עמדה זו עולה בקנה אחד עם קוד האתיקה של הפסיכולוגים 
בארץ ובייחוד עם עקרון האחריות החברתית.  לפי עקרון פעולה זה "פסיכולוגים יהיו מודעים לאחריותם 

המקצועית והמדעית לקהילה ולחברה בה הם עובדים וחיים. הם יישמו ויביאו לידיעת הציבור את ידיעותיהם 
בפסיכולוגיה במטרה לתרום לרווחת בני האדם" )הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, 2004(.

להבנתנו התרחבות ערוצי הפעולה של הפסיכולוג החינוכי אל האינטרנט, נמצאת בהלימה גם עם המגמה 
האסטרטגית של הפסיכולוגיה החינוכית כפי שהוצגה על ידי ד"ר חוה פרידמן, הפסיכולוגית הראשית במשרד 
החינוך )פרידמן, 2015(. פרידמן תארה תהליך פנים אירגוני של בירור לגבי יעדי הארגון במאה ה- 21.  במהלך 
תשע"ה התקיימו 6 קבוצות מיקוד מחוזיות הכוללות פסיכולוגים בעלי סטטוס מקצועי שונה וותק שונה, וכן 
קבוצת מיקוד למתמחים בשיתוף ועד המתמחים.  לדבריה, אחת הסוגיות שעלו בכל קבוצות המיקוד הייתה 

"פיתוח הפסיכולוגיה החינוכית עם הפנים לקהילה".  הפסיכולוגים בקבוצות המיקוד העלו צורך להנכיח יותר 
את הפסיכולוגיה החינוכית בהיבט מקדם הבריאות )הסלוטוגני( שלה, שכן הפסיכולוגיה החינוכית מזוהה 

בעיקר עם קשיים ולקויות התפתחות לצד משברים נפשיים ובין-אישיים.  בקבוצות הודגש הצורך ליזום 
פעולות מגוונות של השירות הפסיכולוגי חינוכי לטובת הקנייה ציבורית רחבה של ידע התפתחותי-נורמטיבי-

פסיכולוגי במגוון של סוגיות על רצף הגיל. תהליך זה משקף להבנתנו את הגישה הרווחת והמוסכמת 
בקרב פסיכולוגים חינוכיים רבים, לפיה יש להעדיף פעילויות העוסקות במניעה לעומת פעילויות שמטרתן 

התערבות לאחר התרחשות אירוע. 

אם כן, קיימת תשתית של עמדה ארגונית עקרונית התומכת בהטמעה של תפיסת האינטרנט כמדיה להרחבת 



השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים.  גם הפסיכולוגים החינוכיים עצמם )לא כמייצגי ארגון( מביעים עמדות 
הרואות את האינטרנט כחלק מהשירות הפסיכולוגי חינוכי.  במסגרת סדנאות שהעברנו בכנסים של איגוד 
 International School Psychology Association – ISPA) )Alkalay,( הפסיכולוגים החינוכיים הבין-לאומי

Dolev, Maital, & Pfohl, 2015; 2016; Alkalay, & Dolev, 2015(, וכן בסדנאות בארץ שאלנו את הפסיכולוגים 
עד כמה הם חושבים שהאינטרנט חלק אינטגרלי מעבודת הפסיכולוג החינוכי בעוד 5 שנים.  הרוב השיב כי 

בעתיד ייעשה שימוש על בסיס יום-יומי באינטרנט במסגרת עבודתם כפסיכולוגים חינוכיים.  הפסיכולוגים 
העלו, לצד החששות מהשימוש באינטרנט ככלי עבודה, גם יתרונות.  כך למשל דיברו על האפשרות שמציע 

האינטרנט לפגוש את הילדים בסביבה הטבעית שלהם, להפיץ את הידע הפסיכולוגי, לעזור לאנשים 
שמתקשים להגיע לטיפול להתגבר על ההיסוסים הראשוניים ולהתגבר על מגבלות של נגישות פיזית בגלל 
מרחק או בגלל מגבלות פיזיות.  בסדנאות עלו גם היתרונות הטמונים באינטרנט עבור הפסיכולוגים עצמם 

– נגישות למידע עדכני, אפשרויות הכשרה, אפשרויות ליצירת רשת מקצועית חזקה שנותנת גיבוי ותמיכה 
כלליים ומאפשרת נגישות למומחים בתחומי ידע ספציפיים.    

בבחינת נתוני סקר האתרים שביצענו, זיהינו מגמות מעודדות בנוגע להטמעת האינטרנט כמדיה לעבודת 
הפסיכולוג החינוכי.  בייחוד מעודד הנתון המצביע על כך שמתוך 43 השפ"חים שהקימו אתר אינטרנט, 

60% הציגו עושר של מידע )n=26(. נתון ראשוני זה מעיד על כך שמי שעשה את "טבילת האש" באינטרנט 
מגלה רצון לחלוק את הידע עם הקהילה.  אנו מקוות כי מגמה זו תלך ותתרחב, ויתרחש גידול מתמיד 
בכמות השפ"חים שיצטרפו לעולם הדיגיטלי, ומבחינת עושר המידע הנגיש לקהילה ורמת ההידודיות 

)אינטראקטיביות( מול הקהלים השונים )כולל ילדים(.  נראה כי זו בבחינת התקדמות בלתי נמנעת שכן 
ההתקדמות הטכנולוגית היא עובדה קיימת במערכות החינוכיות ובמערכות המשיקות לשפ"חים )חינוך, 
רווחה, בריאות( וכן ישנו עידוד למגמה זו מצד הממשלה.  לפיכך אם השירותים הפסיכולוגיים לא ישכילו 

ליזום הצטרפות לעולם המקוון, בעתיד מהלך כזה עשוי להיכפות עליהם.  לתפיסתנו, "העתיד המחובר כבר 
כאן" ורצוי להצטרף אליו מבחינה מקצועית כבר עכשיו, בתהליך מדורג ולא מאיים.  תפיסת אתר האינטרנט 

כמודולרי מאפשרת לחתך רחב של שפ"חים להצטרף לתהליך בדרך ובקצב המתאים להם.  כל שפ"ח יכול 
"לתפור לעצמו את החליפה המתאימה למידותיו" כרגע, ומשם לצמוח ולגדול, להרחיב את מגוון השירותים 

ועושר המידע בהדרגה – כפי שעשינו אנו באתר האינטרנט של השירות הפסיכולוגי חינוכי בבית שאן.  
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Abstract

Children acquire political knowledge as part of political socialization processes that begin in 

childhood.  A variety of political socialization agents exist. The objective of this research was 

to identify the dominant socialization agents among elementary school-aged children and to 

study their separate and joint influence on political knowledge. The study examined this topic 

through interviews with children in the specific context of elections for the Knesset (parliament) 

and prime minister in Israel. The research findings revealed that the dominant socialization 

agents are parents, television and school and that relying on each of them contributes to political 

knowledge. In addition, the research found that a combination of a number of socialization 

agents leads to increased political knowledge. The research findings shed light on a topic that 

has not received much research attention, particularly for this age group.

Political knowledge

Political knowledge is typically defined as “the range of factual information about politics” )M. X. 

Delli Carpini & Keeter, 1996). This definition encompasses aspects such as familiarity with political 

institutions and their roles and areas of responsibility, ability to name political figures and parties 

and to refer to their political roles and major political functions, awareness of central political events, 

references to various political views and more )Carpini & Keeter, 1993; M. Delli Carpini, 2005; Ran, 

Yamamoto, & Xu, 2016). 

It is important to note that the exact definition of what is considered political knowledge and what 

is included within it varies and is largely a matter of controversy. The reason for this is that while no 

one disagrees that the concept includes the aspects mentioned above, there are those who claim 

that the term “political knowledge” also encompasses a more in-depth understanding of political 

processes. Such an understanding goes beyond being able to indicate names or facts referring 

to political topics. For example, some claim that “political knowledge” also includes “political 

understanding.” As part of this understanding, in addition to being able to indicate what elections 

are and how they are conducted, citizens must understand the significance of the election process, 

the reasons elections are conducted in a specific manner and the advantages and disadvantages of 

various election methods )Ran et al., 2016). 



Children’s political knowledge

In addition to the importance of political knowledge among adults, research has focused extensive 

interest on questions of how and when political knowledge begins to form )van Deth et al., 2011). 

These questions relate to understanding the socialization processes of political knowledge that 

begin in childhood )Alford, Funk, & Hibbing, 2005; Pereira, Fraile, & Rubal, 2015).

Children’s socialization processes of political knowledge are a valuable and integral asset of 

democracy )British Youth Council, 2006). Not only are young children increasingly considered as 

future citizens, they are also thought of as current citizens who should be taken into consideration 

as part of the political knowledge that underlies democratic processes )Buckingham, 2002). 

Nevertheless, empirical research on the political orientations of young children is scarce. 

Adolescents—not young children—attract the main interest of socialization researchers )van Deth et 

al., 2011). 

The decision to learn about political knowledge in childhood is not trivial, given that children are 

often perceived as innocent, apolitical and largely oblivious to the adult world )Austin, 2013; Carter, 

2013; Torney-Purta, 1995). Nevertheless, studies concerning political knowledge and political 

socialization processes among children contradict this view, portraying a reality in which from an 

early age children are aware of the political reality as played out in the adult world )van Deth et 

al., 2011). These studies show that elementary school pupils have formed basic political opinions 

and comprehend rudimentary political concepts )Moore, Lare, & Wagner, 1985). Furthermore, 

young children are politically engaged and possess social and political awareness, knowledge, and 

attitudes )van Deth et al., 2011). Moreover, recent results from developmental psychology describe 

young children as socially reflective and morally competent actors )Sears & Levy, 2013). 

Challenges in learning about children political knowledge

Researchers examining children’s political knowledge encounter difficulties in measuring this 

concept. Beyond the fact that the components of the concept are a matter of discussion, political 

knowledge in young children is also difficult to measure )van Deth et al., 2011). Young children 

score low on measures of political knowledge. These low scores may be attributed to social 

expectations that children will not engage in these issues and to their reluctance to cooperate, and 

not necessarily to a lack of knowledge )Pereira et al., 2015). In addition, young children often find it 

difficult to perform tasks that require reading and quantitative assessment, skills that are required to 

answer a survey )Lemish, 2015). This may be one of the reasons that empirical research on political 

knowledge among young children remains scarce )van Deth et al., 2011).

Researchers that focus on children claim that the way to cope with these difficulties and to enable 

children to express themselves in political contexts is to adopt research methods that are suitable 

to children and that draw from their world. This approach suggests that researchers need to 

allow children to express themselves on this topic in a familiar environment )e.g., home, school) 

and through more spontaneous, everyday tasks taken from their world )e.g., game, painting, 

conversation) )Lemish, 2015).

Accordingly, the current research uses interviews that include open-ended questions and that are 

conducted in the child’s own home. Hence, the interviews serve as a conversation of sorts between 

the child and the interviewer. This situation draws from the world of children and therefore is likely to 



encourage cooperation and prevent the child from feeling threatened or tested.

Additional difficulties in measuring children’s political knowledge, also encountered in assessing 

adults’ political knowledge, stem from the method used in measuring the knowledge, that is, to 

the format and content of the questions. These difficulties emerge in studies that for example 

found differences in how different populations cope with certain question formats. For example, 

on tests of political knowledge that allow the examinee to guess the correct answer from among a 

number of possibilities )e.g., closed-ended questions with a number of options), certain population 

groups, including those that are risk-averse and those with a lesser tendency to guess )like 

women), demonstrate lower achievements )Pereira et al., 2015). Another example of the difficulty in 

measuring political knowledge stems from the fact that certain population groups are interested in 

and proficient in different areas of current events. For example, while girls show interest in social or 

environmental issues, boys attribute more importance to foreign policy and war )Fridkin & Kenney, 

2007; Lynn, Irwing, & Cammock, 2002). Thus, both the assessment method and the topics focused 

upon in examining political knowledge may influence the achievements of different groups )Pereira et 

al., 2015). 

While the decision in the current research to use interviews ostensibly resolves the first difficulty 

mentioned above, the issue of the topics appears to be more complex due to the difficulty in finding 

a topic that diverse population groups are equally familiar with and interested in. In order to cope 

with this difficulty, we decided to conduct the current study during an election period and to focus 

exclusively on the elections, without referring to other political and social issues.

Socialization agents of political knowledge

In addition to the issue of children’s political knowledge, we must also consider issues related to 

the socialization agents from whom children acquire political knowledge. As in other socialization 

processes, those involving political socialization also have many agents. For example, research 

studies have attributed major importance to the contribution of parents and family in children’s 

acquisition of political knowledge )Austin, 2013). Parents are children’s first socialization agents from 

early childhood and play a major role in their children’s lives. In the context of political and social 

socialization, two types of influences can be attributed to parents: direct and indirect )Quintelier, 

2008). Direct influences occur when the parents themselves demonstrate political involvement. In 

such cases, children for the most part imitate and subsequently assimilate their parents’ behaviors, 

which last into their adolescence )Quintelier & Vissers, 2008). Indirect influences refer to discussions 

parents conduct with the family and even with the children themselves. Studies have found 

that children who participate in discussions about political topics demonstrate greater political 

involvement )Murray & Mulvaney, 2012; Quintelier, 2008), probably because they have acquired 

communication competence )Lee, Shah, & McLeod, 2013). 

The educational setting, and primarily the school, also constitutes a socialization agent that 

contributes to the acquisition of political knowledge )Pereira et al., 2015; Quintelier, 2008). Studies 

have found that discussions and activities in the school setting are related to the acquisition of 

communication skills and civic viewpoints that often influence political involvement )Lee et al., 2013). 

Not only do these two agents influence political knowledge through their contributions to 

discussions on political topics and to interpersonal communication in political contexts, both of 

which influence knowledge acquisition. They also exert an influence through their ability to limit and 



supervise children’s exposure to political topics )van Deth et al., 2011), for example their exposure to 

the media.

The media constitute additional socialization agents. Already in the 1970s, research studies 

found that electronic media such as television exert a significant influence on children’s political 

understanding and knowledge )Atkin & Gantz, 1978; Connell, 1971; Conway, Wyckoff, Feldbaum, 

& Ahern, 1981; Rubin, 1978). For the most part, this influence comes through the news genre 

)Erentaite, Zukauskiene, Beyers, & Pilkauskaite-Valickiene, 2012; Hoffman & Thomson, 2009; 

McLeod, 2000). 

While television continues to exert an influence today, new media such as the internet and social 

networks now also contribute to political and social socialization processes among youth. These 

new media also constitute major socialization agents because of their central role in the lives of 

young people as well as the easy and quick access they provide to information. Moreover, they 

supply platforms on which young people can experiment in expressing and changing their opinions 

along with trying out other skills required for political involvement )Lee et al., 2013). Accordingly, 

current studies have shown that the use of new media is related to interest in political content, 

consumption of political content and political and social involvement )Lee et al., 2013; Lenzi et al., 

2015; Quintelier, 2008). Nevertheless, very few studies have considered the contribution of the new 

media to political knowledge, while research examining the new media in general for the most part 

focused on adolescents and did not refer to younger children.

In addition, studies that do examine the contribution of various agents to children’s political 

socialization processes, and sometimes even their political knowledge, usually focus on specific 

agents and do not refer to the many existing socialization agents. Hence, only a few current studies 

examine the relations between various socialization agents and their relative contribution to political 

knowledge. The few current studies that did examine the relations between the different socialization 

agents found that these agents do not act separately and cut off from one another and that in most 

cases they are mutually dependent. That is, the various socialization agents mediate between other 

socialization agents or are dependent upon them )Lee et al., 2013). 

This review indicates that the answers to questions such as who are the most dominant political 

socialization agents and what are the relations between these agents currently are very limited. If 

we chose to focus on children under the age of 12 and not on adolescents, the lack of research on 

these issues is even more pronounced. Clearly, then, studies are needed to deal with these issues 

and examine them empirically.

Research setting and its sociopolitical context

The objective of the current research is to learn about what the various socialization agents 

contributed to the political knowledge of elementary school-aged children during the Knesset 

elections in Israel. The research examines the children’s political knowledge in the specific context 

of the elections as well as the relations between the children’s level of knowledge and the various 

socialization agents.

The decision to focus on the election period stems from the complexity involved in examining 

children’s political knowledge, and primarily due to the difficulty in determining an operational 

definition for this concept. Among other things, the concept’s complexity is related to the fact that 



even during routine times, many political events occur, making it difficult to determine whether 

familiarity with specific political events points to political knowledge or whether lack of familiarity 

with certain events indicates a lack of such knowledge. In contrast, during an election period most 

political events touch upon the elections themselves. Therefore, such a period is highly suitable 

for examining children’s political knowledge. On the one hand, widespread consideration of the 

elections in the media and in the family makes them relevant to children as well, making it possible 

to discuss political topics “naturally.” On the other hand, familiarity or lack of familiarity with 

dominant political events during the elections )that is, with the elections themselves) can testify to a 

child’s political knowledge. 

Researchers have already noted the advantages of examining political knowledge during elections. 

For example, )Allen, 1994) conducted a study during the elections in the United States. The study 

focused on questions about the election process, such as the basic principle underlying the 

elections and the conditions for participating in the elections. It also focused on the presidency )e.g., 

what is the role of the president and what are the necessary conditions for submitting candidacy for 

the job?). The study’s objective was to learn about children’s political understanding. Allen’s insights 

on this topic were important. Nonetheless, as noted the study focused on knowledge about political 

principles but did not examine any specific political knowledge. Questions regarding political 

understanding of current political events, such as familiarity with political figures and their role in the 

elections, remained open. Another question left unanswered referred to the sources through which 

children are exposed to political topics, that is, the various socialization agents. 

The study by )Bronstein, Daily, & Horowitz, 1993) provides answers to some of these questions. 

The researchers asked 13 elementary school-aged children in the United States questions about 

the 1992 presidential election one week prior to the election. The questions focused on the election 

process and on abstract concepts related to the elections, as well as on knowledge about the 

election campaigns, the candidates and the role of the media in their knowledge about the elections. 

The researchers found that the children assigned the media a central role in their knowledge about 

the elections. They also concluded that watching content about the elections together with their 

parents and parental mediation about election topics were of major importance in the children’s 

knowledge. This study seemingly answered all the questions not answered by Allen’s )1994) study, 

but relying upon its findings is problematic due to its limited scope.

As can be concluded from the above, not enough is known about what the various socialization 

agents contribute to children’s political knowledge, and particularly the knowledge of elementary 

school-aged children. Furthermore, not enough information is available about the contribution 

of various socialization agents to the political knowledge children acquire about elections and 

in particular about the possible relations between these agents and their influence on children’s 

political knowledge. Most studies on this topic, and particularly those examining the issue during 

elections, date back to the 1990s and therefore do not refer to the role of the new media such as 

the internet. The objective of the current study is to expand the knowledge on these issues and to 

answer the following research questions:

Who are the dominant socialization agents of political knowledge? 

Does exposure to information about the elections through various socialization agents influence level 

of political knowledge?



Does the combination of a number of different socialization agents raise the level of political 

knowledge?

Research method

This study is based on structured interviews with children concerning the 2015 Israeli elections. A 

total of 141 elementary school children aged 6-12 )60 girls and 81 boys) participated in this study.  

Research assistants recruited the children based on personal acquaintance and according to the 

snowball sampling method, whereby interviewees recruit future interviewees. After the parents gave 

their written consent, the interviews took place at times and places coordinated with the parents so 

the children would feel comfortable and the interviews would take place without interruption.

This paper focuses on two particular parts of these interviews. One part examines the children’s 

political knowledge, and the other refers to the socialization agents that influenced that knowledge.

Political knowledge: In order to measure the children’s political knowledge, we asked them to 

mention names of candidates and parties running in the elections and to tell what they know about 

the names they mentioned )association between candidate and party, candidate’s previous jobs, 

political rivalries and political cooperation). For every correct answer, the child received one point, 

with political knowledge calculated according to the total of each child’s correct answers.

Socialization agents: To learn about the socialization agents of political knowledge, we asked the 

children whether specific socialization agents had provided them information about the elections. 

These agents included parents, television, school, internet, newspaper and radio )e.g., have you 

discussed the elections with your parents? yes/no).

The interviews were recorded using a digital taping device and were subsequently transcribed. 

The interviewer promised to protect the interviewees’ identities and to use the tapes for research 

purposes only.

Findings

Dominant socialization agents

The first research question examined the dominant socialization agents of political knowledge and 

considered whether these are influenced by age and gender. The children were asked to relate to 

the influence of various socialization agents on their knowledge regarding the elections in Israel 

)hereinafter: political knowledge). For each socialization agent, they were asked to indicate whether 

the agent had influenced them )yes/no). Table 1 shows the distribution of the children’s answers 

across the various socialization agents.

Table 1: Incidence of socialization agents’ influence on acquisition of political knowledge )n=141)

NewspaperInternetRadio SchoolParentsTV

18.4%17.7%16.5%40.4%55.3%54.6%Yes
59.6%60.3%60.3%47.5%33.3%35.5%No

According to Table 1, the children reported that watching television, talking with parents and school 

were the main sources of socialization through which they acquired their political knowledge. Over 

50% of the children reported on television and discussions with their parents as their source, while 



40% reported on school as the source. Less than 20% of the children reported on the other sources 

of information as being the source of their political knowledge.

According to the findings so far, the major socialization agents of political knowledge for elementary 

school children are television, parents and school, with children at the beginning of elementary 

school differing from those at the end. Children nearing the end of elementary school acquire a 

great deal of information on these topics from television and report discussing these topics at 

school )discussions with teachers, lessons on the topic and more). Children who have just begun 

elementary school do not hear about these topics on television and report that they are not 

discussed at school. Parents constitute a socialization agent on these topics to the same extent for 

younger and older children.

Influence of exposure to various socialization agents on political knowledge

The second research question examined whether exposure to various socialization agents influences 

the level of children’s political knowledge. We conducted an independent samples t-test to examine 

whether there is a difference in level of political knowledge between children who reported that a 

particular socialization agent was the source of their political knowledge and those who reported not 

using socialization agents. Table 3 shows the main findings.

Table 2: Average political knowledge according to use of each type of socialization agent as a 

source of knowledge

dftNoYes
.s.dM.s.dM

116*2.233.52.283.54.35T.V
118*3.23.92.083.14.88Parents
116*2.53.52.603.55.00School
100*2.183.73.003.55.56Radio
103**5.963.42.593.19.04Internet
102*3.63.12.813.06.08Newspaper

 

 *p<0.05

**p<0.01

The table shows that each of the examined socialization agents exerts an influence on political 

knowledge. Children who reported on socialization agents as the source as contributing to their 

political knowledge knew more on average than those who did not report on them as a knowledge 

source.

Joint influence of a number of socialization agents on level of political knowledge

The third research question examined whether a combination of a number of socialization agents 

increases level of political knowledge. In order to examine this question, we tested the joint influence 

of the three socialization agents the children reported as most dominant: television, parents and 

school.

Interaction between television and parents: To examine whether a combination of two socialization 



agents—parents and television—influences level of political knowledge compared to each of them 

separately and to neither of them, we conducted a one-way analysis of variance )ANOVA), which 

yielded a significant difference )F)3,125)=7.96, P<0.01). The Scheffe’s test for examining the source 

of the variance showed that the difference derived from a discrepancy in political knowledge 

between children who reported television and parents as the source of their knowledge )M=6.11, 

s.d.= 2.99) and those who reported only television )M=3.11, s.d.= 2.50), only parents )M=1.77, s.d.= 

2.30) or neither of the two  )M=1.78, s.d.= 2.10) as the source of their knowledge.

Interaction between television and school:  To examine whether a combination of two socialization 

agents—television and school—influence level of political knowledge compared to each of them 

separately and to neither of them, we conducted a one-way analysis of variance )ANOVA), which 

yielded a significant difference )F)3,125)=7.47, P<0.01). The Scheffe’s test for examining the source 

of the variance revealed that the difference derived from the discrepancy in political knowledge 

between children who reported television and school as the source of their knowledge )M=6.24, s.d. 

= 3.00) compared to those who reported only television )M=3.00, s.d. = 2.54), only school )M=1.77, 

s.d. = 2.30) or neither of the two )M=2.81, s.d. = 2.40) as the source of their knowledge.

Interaction between school and parents: To examine whether a combination of two socialization 

agents—parents and school—influence level of political knowledge compared to each of them 

separately and to neither of them, we conducted a one-way analysis of variance )ANOVA), which 

yielded a significant difference )F)3,126)=6.47, P<0.01). The Scheffe’s test for examining the source 

of the variance revealed that the difference derived from the discrepancy in political knowledge 

between children who reported school and parents as the source of their knowledge )M=6.70, s.d. = 

3.0) compared to those who reported only parents )M=2.80, s.d. = 2.50), only school )M=2.90, s.d. = 

2.32) or neither of the two )M=1.80, s.d. = 2.15) as the source of their knowledge.

The analyses show that interaction between two socialization agents influences children’s level 

of knowledge compared to the political knowledge acquired through a single socialization agent. 

Children who reported acquiring their knowledge from two socialization agents knew more than 

those who acquired their political knowledge from one socialization agent only.

In view of these findings, we conducted a squared regression analysis to predict level of political 

knowledge by means of the “number of socialization agents” the children reported as their sources 

of knowledge and their “age.” The square regression model used the “Enter” method, according to 

which both “number of socialization agents” and “age” were entered as the first step. The results 

show the model’s significance )F)2,107)=25.74, P<0.01), R2=0.32. The regression coefficients of 

the two predictors were significant: “number of socialization agents” )β=0.37, p<0.001) and “age” 

)β=0.28, p<0.001). The regression analysis reinforces the picture indicating that a combination of 

multiple socialization agents influences level of political knowledge. 

Discussion

The objective of the current research was to learn about the contribution of different socialization 

agents to the political knowledge of elementary school-aged children during the elections for the 

Israeli Knesset. The research examined the children’s political knowledge in the specific context of 

the elections and the connections between their level of knowledge and the various socialization 

agents. The study is unique in that it uses a research method based on personal interviews with 

elementary school-aged children on the topic of the elections as well as in its reference to a variety 



of socialization agents and the combined influence of a number of agents on level of political 

knowledge.

The research findings show that children perceive parents, television and school as the major 

political socialization agents influencing their political knowledge. In contrast, only a small 

percentage of the children considered the internet, the radio and the newspaper to be sources of 

political knowledge.

The centrality of parents as socialization agents is not surprising and corresponds to the body of 

literature dealing with parents’ role as socialization agents in general and as political socialization 

agents in particular )Austin, 2013; Quintelier, 2008). Furthermore, the finding that parents are 

considered the most dominant socialization agent tallies with the fact that the research participants 

are relatively young children at a developmental stage in which, according to psychological theories 

)Shaffer & Kipp, 2014), parents play the most significant role in children’s lives and in shaping their 

personalities. 

The next most important socialization agent is television. This finding also is in line with many 

studies examining the central place of television in children’s political socialization processes and 

their acquisition of political knowledge. Beginning in the 1970s, these studies have demonstrated the 

central role played by television, a role that continues until today )Austin, 2013; Lemish, 2015). 

Like the two previous socialization agents, the centrality of school as a source of political knowledge 

is well established in the research literature )Pereira et al., 2015; Quintelier, 2008). Studies on this 

topic found that discussions and activities at school are related to interest in political and social 

content, to acquisition of communication skills and to formulating civic perspectives, aspects related 

to political knowledge and involvement.

The findings that children do not consider radio and newspaper as making a significant contribution 

to their political knowledge also are in line with current research, which points to a drop in 

newspaper and radio consumption among children )Rideout, Foehr, & Roberts, 2010). The decrease 

in consumption of these media along with children’s preference for other types of media can explain 

why only a small percentage of the children research participants indicated that they acquired up-to-

date information about the elections from these media.

The finding that seemingly is not in line with prior research relates to the internet. According to 

the research findings, children do not consider the internet an important and meaningful source 

of political knowledge. This finding seems surprising in view of the vast literature discussing the 

internet’s contribution to the political knowledge and civic involvement of young people, mainly 

through the social and political knowledge and skills afforded by internet-based platforms such 

as social networks )Austin, 2013; Carter, 2013; Lenzi et al., 2015). Nonetheless,  if we take into 

consideration that the studies examining the internet as a socialization agent of political knowledge 

focused on adolescents while the current study focuses on relatively young children in elementary 

school, the current findings do not contradict these previous studies. It is certainly reasonable that 

young children, even if exposed to the internet and the new media, are not yet as proficient as 

adolescents and therefore attributed less importance to these media in contributing to their political 

knowledge. Children may perhaps use the new media and see content that could contribute to their 

political knowledge. Nevertheless, we can assume that because of their young age they will not 

necessarily have the cognitive abilities and skills required to interpret this information in the same 



way that older children do and to assimilate it to facilitate learning )Martens, 2010). 

In addition to identifying the major socialization agents of political knowledge for elementary school-

aged children, the current research also examined the contribution of these socialization agents 

to the political knowledge that children demonstrate. The research findings indicate that the three 

main socialization agents do indeed contribute to children’s political knowledge, as seen in the 

comparison between children who reported on the various sources of knowledge and those who 

reported not relying on those sources. Children who relied on the various knowledge sources were 

found to know more. For example, those children who reported being exposed to information about 

the elections on television knew more than children who were not exposed to election information on 

television. Each of the dominant socialization agents made a significant contribution to the children’s 

knowledge.

The research results also indicate that children who reported on acquiring their knowledge from 

two socialization agents knew more than those who acquired their knowledge from a single 

socialization agent. In general, the findings show that as the number of information sources reported 

by the children increases, they demonstrate a higher level of political knowledge. The finding that 

exposure to a greater number of socialization agents leads to more knowledge is important and 

corresponds to what is known from cognitive psychology research. For example, dual coding theory 

maintains that information represented by both image and verbal codes is more powerful than a 

single representation )Paivio, 2013; Paivio, 1969). This is because coding in two channels facilitates 

deeper cognitive processing of stimuli, which improves learning and memory. Other studies found 

that even without specific reference to dual processing, a combination of text and images facilitates 

better learning than that based on each channel separately and in general there is an advantage to 

multimedia learning )Michas & Berry, 2000). 

Hence, it is possible that different media facilitate the coding of political content in different 

channels. For example, the internet and the newspaper enable visual coding, the radio and 

discussions with parents and at school facilitate verbal coding and television combines these two 

coding channels )Gunter, Furnham, & Griffiths, 2000). Beyond this initial division, there are also 

differences between the media that seem to code using the same channels. For example, coding 

information based on listening to the radio differs from coding information from a discussion, and 

these differences are manifested in the degree of involvement required of the coder. The degree 

of involvement in the coding process also affects the depth of cognitive processing. The more the 

individual is involved and invests resources in the coding process, the more deeply the information is 

processed. Thus, the individual remembers the information for a longer time and learns it better and 

in more depth )Martens, 2010). 

Thus, we can conclude that exposure to political information by a number of agents facilities more 

in-depth coding of the information, as well as parallel coding in different channels. These conditions 

improve the learning process and ultimately find expression in political knowledge that is more 

extensive. As noted, the findings of the current study demonstrate this conclusion.

In addition to the number of information sources, the current study also demonstrates that the 

variable of age also serves as a good predictor of level of political knowledge. For example, children 

at the end of elementary school exhibit greater political knowledge than do children at the beginning 

of elementary school. This finding underlines the developmental aspects of political knowledge. 

These aspects should already be examined among elementary school-aged children and not 



only among adolescents, as most studies of this topic up to now have done. Examining this topic 

among young children is more complex and requires methodologies that differ from those used with 

adolescents. For example, researchers cannot use questionnaires or rely on developed quantitative 

thinking with young children. Nevertheless, such research is sufficient to learn a great deal about 

processes in acquiring political knowledge. Like prior studies that chose to examine this topic 

among young children )Pereira et al., 2015; van Deth et al., 2011),  the current study demonstrates 

that even at a young age children acquire political knowledge and can relate to political topics, even 

if their way of doing this differs from that of older children.

As noted, the unique nature of this study stems from its examination of the acquisition of political 

knowledge from a variety of socialization agents and comparison between them. Moreover, the 

study chose to focus on elementary school children, a population that has practically not been 

examined in the context of political knowledge. The current study is also unique in that it chose to 

examine political knowledge from the specific perspective of an election campaign. Very little prior 

research has examined this perspective )Allen, 1994; Bronstein et al., 1993). This choice made it 

possible to examine political knowledge in a way that is not biased in favor of any particular group 

in the population. All children in Israel are exposed to the elections, even if their degree of exposure 

differs. The nature of the Israeli elections and the extensive amount of attention that families and 

the media devote to the elections ensure that there is no school-aged child in Israel who has not 

heard anything about the elections. This is further reinforced by the fact that election day is a school 

holiday for which the educational system prepares schoolchildren in advance. Hence, this research 

method facilitates a reliable examination of the political knowledge of young children. The current 

study demonstrates the advantages of using an election period to examine this topic. Future studies 

should continue to use this method to examine children’s political knowledge in depth and perhaps 

to examine the political knowledge of adults more reliably.

In conclusion, the current study shows that even as early as the beginning of elementary school, 

children demonstrate political knowledge and that they acquire this knowledge through diverse 

socialization agents. The research also shows that despite the technological changes and 

developments that have added new possible socialization agents such as the new media, for 

elementary school children the major socialization agents remain the traditional agents—parents, 

television and school. In addition, the study indicates clearly that a combination of a number 

of socialization agents makes a more significant contribution to children’s political knowledge 

compared to each agent separately. This implies that in order to enrich children’s political 

knowledge, we should encourage them to gain exposure to political information through a variety 

of channels. This process apparently takes place spontaneously in parallel to developmental 

processes. Nevertheless, it still should be encouraged and promoted among young children as 

well. A possible channel for advancing this subject is the school, which constitutes a dominant 

socialization agent for children and is the most established and influential source of information 

regarding public and political decisions among all the various sources.
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ABSTRACT

In this paper we describe our position about personalization as a paradigm shift that is going to 

affect life in many areas. For Internet of Things applications, personalization is a critical success 

factor, especially in detecting situations in real-time.   We discuss the need for personalization, 

and compare the Internet of Things to the traditional Internet to draw conclusions on the gaps.  

We also discuss “The Event Model” as a direction towards such personalization. Finally we 

present multi-disciplinary research challenges for enabling personalization for Internet of Things 

applications.  

Categories and Subject Descriptors

D.2.1 [Software Engineering]: Requirement/Specification methodologies; D.2.2 [Software 

Engineering]: Design tools and techniques

General Terms

Personalization, Internet of Things, Event-based Systems, Event Processing

Keywords

Personalization of event-based systems, personalization of Internet of Things based systems 

INTRODUCTION

The term “Internet of Things” was coined by Kevin Ashton in 1999  [1]. His vision was that much of 

the Internet data should be created by non-human «Things», such as cameras, sensors, monitors 

and other data creating devices.   A slight generalization of this term is the «Internet of Everything» 

coined by Cisco that adds also people and organizational processes to the data creators. 

While the original aim was data creation, it was very soon realized that the real value of the data 



created by the Internet of Things 

)IoT) resides on its real-time nature, and as a consequence, in the ability to react in a timely 

manner to situations that are detected using these IoT devices. This requires the use of event 

processing techniques, and takes event-based systems from the traditional domain of commercial 

organizational information systems into more sensor intensive applications. We define event 

as something that happened or is thought to have happened in the real world. Examples are: a 

temperature sensor is read or a piece of luggage is lost. 

The Internet of Things is now recognized as one of the most promising trends resulting in substantial 

activity around sensors and connectivity of sensors.  Yet, the level of utilization is relatively low to its 

potential. Forrester recently published an article entitled “There is no Internet of Things yet” claiming 

that while there are many isolated solutions, it has not yet reached the level to be called “Internet” 

)see our discussion in Section 2).  One of the inhibitors is the relative difficulty in personalization of 

such systems. Consider the following scenario:  Various sensors have been developed for elderly 

people to assist them in having an independent life  [2].  Examples of such sensors are: wearable 

sensors that measure vital signs and detect movements, such as falling down, visual sensors that 

monitor movement and behavior, vocal sensors that detect distress sounds, sensors attached 

to furniture and doors that detect locking status and physical behavior, and sensors attached 

to medication cases that detect medication consumption.   Each elderly person has different 

monitoring needs  [3]. One person might need only assistance in taking the right medication at the 

right time; another person might need a reminder to lock the door, or to find personal items; while 

a third person might require monitoring of health signs and total behavior tracking.  Furthermore, 

the requirements for a single person may consist of data obtained from multiple sensors combined 

together as a context-related event pattern such as: «the door has not been locked within 2 minutes 

from entering the house» which requires the detection of house entrance and detection of door 

locking events.  

 The Internet of Things has been recognized as one of the enablers of a paradigm shift 

towards personalization. This is contrary to the thinking imposed by the industrial revolution 

about commonality and «economy of scale» which means that products are standardized and 

manufactured in masses. This trend was also dominant in the commercial software world, where 

software )such as ERP or CRM) was based on generic packages with expensive customization.  

Current technology enables personalization  [4] in many systems.  There is a lot of work done on 

personalized medicine, including personalized treatment of cancer.  There are also possibilities to 

manufacture one of a kind product using three-dimensional printers.  However, the world of Internet 

of Things has not succeeded yet in providing an easy way to create personalized systems.  A recent 

article in InformationWeek states five reasons that are holding us back from utilizing the Internet of 

Things:                                                                     

 

The data is not good enough:  the claim is that the conception that all requested data is readily 

available is not consistent with reality. Data suffers from low quality, bad frequency, and spatial 

coverage of the sensors, in addition to data integration issues.

Networks are not ubiquitous:   The product owners do not have control over the availability of 

networks.



Integration is tougher than analysis:  The main problem is not to analyze the data, but to integrate all 

the data needed for analysis.

More sensor innovation needed: The stated areas of required innovation are: combining video 

sources which today are under-utilized; more-refined and more-affordable environmental sensors; 

software-defined sensors; and a combination of multiple sensors plus computing power that sits out 

on a network and “calculates rather than measures”. 

Status quo security does not cut it.  Security systems for IoT should be radically different than those 

developed for traditional IP.

The personalization difficulty stems from all of these reasons. It is difficult to personalize when 

integration requires high technical skills and thus adding and using additional sensors become a 

challenge. In addition,   it is difficult to personalize when generation of event patterns logic from 

multiple sensors is very complex and requires )again) high technical skills.  In order to look for a 

possible solution we review in Section 2 the traditional Internet as a reference point, and note the 

differences and gaps with IoT. In Section 3 we introduce “The Event Model” as a direction towards 

such personalization

WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN THE INTERNET OF THINGS AND THE TRADITIONAL 

INTERNET? 

The Internet of Things differs from the traditional Internet in several aspects. Table 1 summarizes the 

main differences between these two. 

As noted in Table 1, the most grasped difference is the identity of the content creation. However 

there are other several notable differences.  The content in the traditional Internet is consumed by 

request, i.e., one has to ask a query, issue a search or send a request for a web service in order to 

consume the content. On the contrary, in IoT, the content is typically consumed through pushing 

the technology as notification or triggering an action when a situation of interest is detected.   In 

many cases, the consumption means combining data from different sources. This is true for the 

traditional Internet as well as the Internet of Things.  In the traditional Internet, the connection is done 

through physical links between web pages, while in the Internet of Things, the combination of data 

is required for situation detection. This is manifested in combining data in the form of context based 

event patterns, where some of the data determines the context, and other determines the pattern 

itself.  There is also a difference in the value to the consumer.  While in the traditional Internet the 

value resides in answering a question that is posed by the consumer, in many cases searching for 

information or activating services, in the Internet of Things the value is timely action or notification 

based on detected situations.  This brings us to compare the state-of-the-art in both areas.  The 

traditional Internet is a mature technology, it has standards in various areas, search engines that 

one can communicate with using natural languages; the net result is that the consumption of the 

traditional Internet can be done by everybody without the need of any technical skills.  In the Internet 

of Things domain the situation is quite different.   

Table 1. Comparison between the Traditional Internet  

and the Internet of Things



Topic Traditional Inter-
net

 Internet of
Things

 Who creates

?content

Human Machine

 How is the

content con-

?sumed

 By request  By pushing

 information

 and triggering

 actions

 How content is

?combined

 Using explicitly

 defined links

Through ex-

 plicitly defined

 operators

 What is the

?value

Answer questions  Action and

timely informa-

 tion

 What was

?done so far

 Both content

 creation )HTML…)

and content con-

 sumption )search

)engines

 Mainly content

 creation

The standardization effort is only in its first phases, thus the data integration is done ad-hoc and 

requires skilled programmers in order to implement an application.  As for the logic of situation 

detection, imagine that instead of using search engines, every Internet query would have required to 

construct SQL queries. Under this scenario, the use of the Internet would have been restricted only 

to those who can write SQL queries, which is a very small portion of the current Internet consumers.  

In the IoT domain, the situation is even worse.  The languages that exist are more low level relative 

to SQL and require good understanding of the particular semantics of the language.   As a result, 

it is very difficult to build any application, and personalization becomes in many cases practically 

impossible.  In the next section we discuss the Event Model, which is aimed to be a direction 

towards a possible solution to this problem.

THE EVENT MODEL AS A SOLUTION DIRECTION

The Event Model )TEM)  is a novel way to model, develop, validate, maintain, and implement event-

driven applications. TEM is based on a set of well-defined principles and building blocks, and does 

not require substantial programming skills.  The event-driven logic is expressed using a diagram 

and a set of related normalized tables. These tables can be validated and transformed into code 

generation. This idea has already been successfully proven in the domain of business rules by The 

Decision Model )TDM)  [5]. The Decision Model groups the rules into natural logical groups to create 

a structure that makes the model relatively simple to understand, communicate, and manage. 

TEM in a nutshell 

The Event Model follows the Model Driven Engineering approach  [6]  [7] and can be classified as a 

CIM )Computation Independent Model), providing independence in the physical data representation, 

and omitting details which are obvious to the designer.  This model can be directly translated to 



an execution model )PSM – Platform Specific Model in the Model Driven Architecture terminology) 

through an intermediate generic representation )PIM – Platform Independent Model). 

In TEM the goal is to derive a situation, that is, a derived event published to a consumer )or 

consumers) that wants to react upon it. The main TEM building blocks are:

TEM Concepts: TEM follows the concept of computing paradigm  according to which anything 

is defined as a concept. A TEM Concept can be either a glossary concept or a logic concept.   A 

glossary concept is a term in the specific domain which has a meaning. Some of the concepts 

denote computational entities, and a logic concept is a description of how such a computational 

entity is computed. 

TEM Glossary: The knowledge model, expressed as a set of normalized tables that stores all 

glossary concepts of a specific application. 

TEM Diagrams: The set of diagrams that describes the event causality dependencies )and hence the 

event flow) in the event-driven application. 

TEM Logic: The knowledge model, expressed as a set of normalized tables that describes all logic 

concepts of a specific application.

TEM Principles: The set of assertions and integrity constraints that determine the semantics of the 

model’s interpretation and sets restrictions on the various models. 

For the sake of brevity we only show here two instances of two building blocks to give an idea 

of what TEM looks like. A complete and valid TEM requires all pieces to be completed before 

the model can be validated and generated into code. Assume we have the following example: A 

quality control officer accountable for the safe shipments of perishable products wants to detect 

the potentially dangerous condition of a container before an actual product quality disqualification 

takes place, so remediate actions can be taken thus saving time and money. Specifically, we are 

interested in two policy rules:

Alert when, inside a container, the temperature in the permitted range constantly increases within 

the last 5 minutes. 

Alert whenever a delay longer than permitted occurs.

Figure 1 shows the TEM diagram for our illustrative example. The Event Model diagram is a simple 

drawing that illustrates the structure of the logic by showing a situation along with the connections 

of derivations in a top-down manner.   From simply looking at the diagram it is possible to identify 

the consumer as the Quality control officer and the producers as the Shipment operations systems 

and Sensors.  In addition, two derived events appear to be in the top structure, supported by two 

branches of logic.  Each branch eventually seems to end with raw input data or raw input events. 

For each of the blocks in a branch )black rectangle) there exists exactly one Event Derivation 

Table )EDT). One example of an EDT is shown in Table 2. Without getting into the details, we can 

simply say that a Temperature increase trend event is derived whenever for the same container the 

temperature of the sensor keeps going up )still in the permitted range) for every 5 min. 



Figure 1. TEM diagram for the Product quality deterioration situation

Table 2. Temperature increase trend logic EDT

So, how TEM effectively addresses personalization in Iot?

As aforementioned, event-based systems are required to leverage the power of events resulting 

from IoT devices. However, today, event-based applications require a high level of IT skills, therefore 

making them impractical for consumption of non-IT people. Imagine an era in which everyone 

will be able to easily define an event-driven application using a set of tables  and the latter will be 

automatically converted to code and running in a matter of minutes! We believe that TEM is a first 

step towards this direction. Today is possible for a non-technical person to build up the diagrams 

and the corresponding logic tables for the derived events, and then leave all the technical details 

required and the definition of the glossary concepts to a )more) technical person that can then 

validate the model and generate code out from it. Our goal is to bring the level of consumability to 

even a step further, in which laymen can create and implement their own personalized applications 

by themselves in a matter of minutes. Consumability is an imperative for personalization. Only if 

applications can be built and modified in an easy and straightforward way, then users will be able to 

tailor them to their specific needs.

DISCUSSION

In the previous section we described “The Event Model” which tackles one of the major aspects 

of personalization, the ability of a person with modest programming skills to be able to construct 

the logic of situation detection and to determine which situations should be addressed.  The Event 

Model is a first step, but more research is required into the area, since the personalization should 

also be applied to the process of defining the situation logic. There is a need to customize the way 

of thinking in setting up the situation detection logic for different populations, for example the table 

oriented thinking might be suitable to some populations and not to others. If we return to the list of 

IoT inhibitors that we discussed in the introduction, there is also a need to handle other topics:

Handling the inexactness in sensor data. Since it may not be possible to clean the data in real-time 

there is a need to handle inexact data, either by smoothing the uncertainty or propagating it.  This 

issue was discussed in  0, but more work is needed in order to make the use of inexact data useful 

and transparent.



Data integration should be done behind the scenes such that it becomes transparent to the 

application builder.  First step is standardization of sensor data.  There are a couple of recent 

efforts: one is the “joint coordinated activities on IoT” that published a standard roadmap, the other 

is a consortium that consists of AT&T, Cisco, GE, IBM and Intel that established a standard effort.   

Making data integration transparent is a necessary condition to be able to concentrate on the logic 

and not on data transformation and semantic issues.

While event patterns that are based on structured data coming from sensors is a well-established 

area, much of the IoT data comes in the form of video streams, voice streams, and other multi-

media streams.  An effort should be dedicated towards extracting the events from these streams 

and identify what real-life event occurred within a video stream.  

Security and privacy issues are essential to gain trust by the users and are an active area of 

research. The security and privacy configuration should also be personalized for each individual 

according to the preferences and sensitivities of the individual.

As a summary, there are three main points to remember out of this position paper:

Personalization issues a paradigm shift that is going to affect every person’s life.

Internet of Things is one of the enablers of the personalization revolution and provides a certain 

aspect of such personalization, having a great potential in virtually every area. 

There is a substantial challenge to go beyond the state of the art in order to accomplish 

personalization of IoT applications.  The Event Model briefly presented in this paper is a step 

towards personalization of situation detection. There are challenges to multiple communities, and 

particularly to the multi-media community.
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