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 ? מציאות חדשה–הִמרשתת : 2דג� 

ונשאלת השאלה א	 מדובר , האינטרנט,  המרשתתבמרכזו של הדג	 עומד נושא

כ� . במהפכה של ממש או בפיתוח טכנולוגי נוס� בשרשרת ארוכה של המצאות ופיתוחי	

,  חברתיות–האינטרנט תופס כיו	 מקו	 מרכזי בחיינו ומעלה סוגיות שונות , או כ�

ואולי גלומה ? וא	 כ! למי וָלמה? הא	 המרשתת מסוכנת: ריות וערכיותמוס, תרבותיות

ואילו אתגרי	 , מה תפקידו של האינטרנט בקרב ילדי	 ובני הנוער? בה בשורה לעול	

הא	 נעשינו ? הא	 הוא מקרב או מרחיק בי! בני אד	? הוא מעמיד לפני הורי	 ומחנכי	

 ?עבדי	 למרשתת או שנשכיל לרתו	 אותה לצרכינו

 .היבטי	 אלו ואחרי	 יעמדו במרכז פרויקט הכתיבה של התלמידי	

 

רשת : "וזו הגדרתו, ג" קבעה האקדמיה ללשו� העברית בשנת תשסִמְרֶ�ֶתתאת המונח 

ומאפשרת גישה , תקשורת הקושרת אלה לאלה רשתות מחשבי� הפרוסות ברחבי העול�

  �Internet הפרטי אינה באה במקו� הש' מרשתת'המילה ". ממחשב אחד למחשב אחר

 ).2004 –ד "תשס, 55 למד לשונ�(
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גיליו� , חברה וחינו�,  כתב עת לתרבות– פני�, גבי וימ�, "עצרו את המהפכה: "1מאמר 

).2000דצמבר  (15
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) 2005נובמבר  (43 עדכ�, עזי ברק, "עול" של כאילו: עול" הרגש של האינטרנט: "2מאמר 

 .רמקוצ; האוניברסיטה הפתוחה

 

 

 

1
 .ה"בבחינת הבגרות בעברית בקי� תשס' וצרת עמד במרכזו של שאלו
 בהמאמר בצורה מק 
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 צרו את המהפכהִע

2גבי וימ�
 

  

את הדרכי� , אבל נמנעי� מלחקור את נזקיו, כול� מדברי� בשבחי האינטרנט

ואת התרומה הגדלה שלו לפער הידע בי� , הרעות שבה� הוא הול� בתחומי� רבי�

 .שכבות חברתיות ומדינות

החברה ההיסטוריה האנושית מציינת כמה מהפכות תקשורתיות שעיצבו את פניה של 

כל המהפכות התקשורתיות אירעו לפני צמיחתו . והשפיעו רבות על משטרי� ועל תרבויות

הופעת השימוש בסמלי� וציורי� שהיו לכתב , המהפכה הראשונה. של מחקר מדעי

, המהפכה השנייה. התרחשה אלפי שני� לפני שנפתחה אוניברסיטה כלשהי, אנושי

. ו חוקרי תקשורת ומחלקות לתקשורתאירעה מאות שני� לפני שקמ, מהפכת הדפוס

 הקדימה ,)רדיו וטלוויזיה(זו של הופעת השידור האלקטרוני , ואפילו המהפכה השלישית

 .בכמאה שנה את המחקר בתחו� זה

בלי יכולת , לכ� שלוש המהפכות התקשורתיות החשובות ביותר נחקרו רק בדיעבד

חוקרי תקשורת היו למשקיפי� . לתעל את כיוו� השינויי� והשפעת�, להתערב בתהליכי�

הסביבה התקשורתית של מיפוי בהמסתפקי� בתיעוד ו, צופי� שלאחר מעשה, פסיביי�

 .א� מחוסרי יכולת להשפיע על סביבה זו, ומקומה

דהיינו של , מחשב�מתווכת�זו של הופעת תקשורת, ואול� המהפכה החדשה

, עד עיתונות מקוונתמדואר אלקטרוני ו, וכל הכרו� בה�, סייברספייס, האינטרנט

המהפכה התקשורתית החדשה , להבדיל מקודמותיה. בזמ� אמת, מתרחשת מול עינינו

, מעניקה לחוקרי תקשורת הזדמנות פז לבדוק את תהליכי השינוי בעוד� מתרחשי�

ולהציע דרכי� לניתוב המהפכה הזו למסלולי� מועילי� , על השפעותיה� on-lineלעקוב 

 . אפשריי�תו� מזעור נזקי�, יותר

יש מעט מאוד מחקר אמפירי יישומי לגבי מדיניות . הזדמנות זו מוחמצת למרבה הצער

המחקר שנעשה בתחו� זה מתמקד רובו ככולו , יתר על כ�. חברתית והאינטרנט

ומתעל� מנזקי� אפשריי� וסכנות מאיימות , בפוטנציאל החיובי של מהפכת האינטרנט

 .שצופנת בחובה מהפכה זו

* * * 

 

2
 .אש החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפהגבי וימ� הוא ר' פרופ 
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ובמיוחד את זה העשוי , מסביר את מיעוט המחקר מיועד המדיניות לטווח ארו�מה 

שאינ� , להל� כמה הסברי� אפשריי�? לחשו! מגרעות וסכנות של מהפכת האינטרנט

 .מחמיאי� רבות לקהילת חוקרי התקשורת שעמה אני נמנה

 זוהי מהפכה מהירה מקודמותיה והיא מקשה על. המהפכה מהירה מדי, הסבר ראשו�

 התיישנה ,שכ� עד שיעשו זאת, לבצע אותו ולנתח את ממצאיו, חוקרי� להיער� למחקר

, תקשורת ממוחשבת השינויי� ה� כמעט בקצב יומיזה של בתחו� . המציאות

שלשו� היה . והשכלולי� הטכנולוגיי� מייצרי� מהפכות יומיות בתו� המהפכה הכללית

היו� זה חיי� בקהילה ,  האינטרנטאתמול למידה מרחוק באמצעות, זה מסחר אלקטרוני

ובעלי השלכות , דינמיי�, שינויי� מהירי�. ומחר זו תהיה הצבעה מקוונת, וירטואלית

 .שיהיו בעלי ער� לטווח ארו�, רחבות מקשי� על מי שמנסה לבצע מחקרי� על השפעות

מצריכי� , ד מחקרי� חברתיי�וחיבי, מחקרי�. ולא� הוא הול�, הסבר שני הוא הכס!

ידי גופי� המתעלי� את המחקר לכיוו� בחקר האינטרנט ממומ� היו� בעיקר . מו� יקרמי

, להתרחב יותר, להרוויח יותר, כיצד לנצל את המדיו� החדש כדי למכור יותר, יישומי

במדיניות חברתית , מימו� כזה אינו מתעניי� בנזקי� חברתיי� או חינוכיי�. להתעצ�

על הגדלת ,  הוא מקד� מחקרי� על ניצול המדיו�.ארוכת טווח או בהשפעות תרבותיות

 . ולכ� מנתב את החוקרי� וממצאיה� אל האור ולא אל הצללי� המאיימי�,רווחיות

את מהפכת האינטרנט מקדמי� מנועי ענק של . אינטרסי� ומניעי�, הסבר שלישי

אפ �לאומיי� מביל גייטס ומייקרוסופט ועד ילדי הסטארט��חברות וקונצרני� בי

 יש אינטרס ברור לקד� את המהפכה ולארגוני� וחברות אל. אלי� של מיראביליסהישר

מי שמוכר תוכנות להורדה והעתקה של מוסיקה מהרשת . ולהסתיר את פגמיה ונזקיה

מי שמפתח תוכנות לשיח . אינו דואג במיוחד לעתיד� של האמני� שיאבדו את תמלוגיה�

ויות מזויפות של השותפי� כביכול וירטואלי אינו מתעמק במשמעות החברתית של זה

ה� מקדמי� : למקדמי האינטרנט יש השפעה רבה על תדמיתה של מהפכה זו. בשיח כזה

 .ואות� בלבד, לא רק את האינטרנט אלא ג� את הבשורות הברוכות שלו

לחוקרי� המתעמקי� במחקרי� ארוכי . טווח�הסבר רביעי הוא שקל יותר להיות קצר

, משאבי� למימו� מחקרי� ממושכי�, ותר של זמ� למעקבטווח יש השקעות רבות י

סבלנות ב, לא רבי� החוקרי� המצוידי� במשאבי�. וסבלנות להמתי� להבשלת תהליכי�

לכ� יפנו רבי� מה� . זמ� הנדרשי� במיוחד לבדיקת מהפכה דינמית ומהירה כל כ�בו

, תיי�מחקרי מדיניות חבר. ממוקדי� בהיבטי� מצומצמי�, למחקרי� קצרי טווח

נדרשו עשרות , למשל, כ�.  יהיו נדירי� יותר ויותר,המצריכי� בדיקות ארוכות טווח

 . על צופי� צעירי�הטלוויזיבשני� לבדיקת השפעת אלימות 
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. השוואה אחת ולא לגמרי הוגנת יכולה להמחיש את הסכנות במיעוט מחקר מסוג זה

 סיגריות בגדר השערות בלתי עד לפני שני� ספורות בלבד היו נזקיו ההרסניי� של עישו�

בעיקר תעשיית הטבק ומוצריו שידעו , ג� כא� חברו גורמי� אינטרסנטיי�. מבוססות

לחוקרי� שהיססו לצאת למחקרי אור� , לבלו� מחקרי� מזיקי� לאינטרסי� שלה�

הצור� לבודד קשר סיבתי בי� עישו� לבי� נזקיו הבריאותיי� הרתיע חוקרי� . קשי�

ות מימו� לעומת הזרמת הכספי� למחקרי� שישללו את השערת מיעוט מקור. רבי�

וכ� מדי שנה . הנזקי� גר� לכ� שמעט מדי מחקרי� התמקדו בבדיקת סכנות העישו�

. בעוד המחקר בתחו� מתנהל באיטיות ובכבדות, מתו מאות אלפי אנשי� מנזקי עישו�

כדי לשפר יכולת תעשיית הטבק ומוצריו תמכה בנדיבות במחקרי� שטענו כי יש בעישו� 

ג� למהפכת האינטרנט יש צללי� קודרי� ומאיימי� . להרפות מתחי� ועוד, לרזות, ריכוז

 .ורק מיעוט� נחקר

* * * 

 והוא כולל רק את הקיצוניי� שבטווח הנזקי� ,חלק ממפגעי האינטרנט כבר ידוע

שאינ� אלה כוללי� פורנוגרפיה באינטרנט וזמינותה לאוכלוסיות . האפשרי של מדיו� זה

רשתות של פדופילי� שהגיעו לקרבנות : סטיות באינטרנט; וצריכות להיחש! לתכני� אל

; חומר סודי וחומר פרטי, ידע, מרמה וגנבה של כספי�; תמימי� באמצעות האינטרנט

, השימוש בהסתה גזעית: אלימות באינטרנט; זיו! כרטיסי אשראי וגנבה באמצעות�

פגיעות בזכויות יוצרי� ובקניי� ; צעות האינטרנטפוליטית ומינית באמ, דתית, אתנית

טרור ; לשכפל ולהפי% מידע ללא כיבוד זכויות קניי� ויצירה, היכולת להעתיק: רוחני

, בנקי�, יכולת� של קבוצות קיצוניות לגרו� נזקי� ממשיי� לרשתות חשמל: באינטרנט

 .הי תעמולאו לנצל את האינטרנט ככל, צבא וממשל ועוד על ידי חבלות מקוונות

 יש לחלק�. מרבית הנזקי� האלה אינו בחזקת איו� תיאורטי או ספקולציה נועזת

ארגו� מתנדבי� אמריקאי� .  בסביבה החברתית שלנוה ומפחידת ממשינוכחותכבר 

ומיועד לסייע לקרבנות פשיעה ברשת מדווח כי הוא , "ספייס�מלאכי הסייבר"הנקרא 

 תיקי� על 1,500נפתחו , איי�בי�מדווח הא!, ונהבשנה האחר.  תלונות מדי יו�650מקבל 

בשנת : נתו� מדאיג נוס!.  בלבד בשנה הקודמת700לעומת , התעללות בילדי� באינטרנט

 אל! תלונות 18�למעלה מ) ב"הוועדה הפדרלית למסחר בארה (FCC הוגשו לידי 1999

של שנת במחצית הראשונה בלבד . 1998יותר מפי שניי� מבשנת , הקשורות לאינטרנט

ויש , אלפי חברות נפגעות מגנבות מקוונות. אל! 11� כבר הגיע מספר התלונות ל2000

 70%.  ומסמכי� מזויפי� לכל המעוניי�תרישיונו אתרי� המספקי� 300באינטרנט כיו� 
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300�ו, מהחברות האמריקאיות דיווחו כי ניזוקו בדר� זו או אחרת ממרמה באינטרנט 

 . מיליו� דולר�265 העולה על חברות דיווחו על היק! נזקי

, ג� בישראל נחשפו מקרי� של אלימות והתעללות שהחלו בקשר וירטואלי באינטרנט

ות ומרמה באמצעות תקשורת בגנ, מקרי� של הונאות, והפכו לתקיפה מינית אלימה

ואול� העניי� התקשורתי . ופגיעות קשות בצנעת הפרט ובזכויות קניי� אישי, מחשבי�

א� בעלי חשיבות ,  מסתיר ומצניע סכנות ואיומי� דרמטיי� פחותויות אלבפרשות קיצונ

 ".פער הידע"ובה� סכנת , נרחבת יותר

אחד האיומי� המוצנעי� א� החריפי� ביותר של מהפכת האינטרנט הוא הרחבת 

, היא אינה חלה על כול�. מהפכת האינטרנט אינה שוויונית. פערי� חברתיי� עד להקצנה

ועלולה להולי� לפערי ענק בי� אומות ובי� , ות של הזדמנות שווה לכול�אינה פותחת חלונ

, בידע מוקד� בתפעול�, מהפכה זו מותנית בנגישות לאמצעי מחשוב. שכבות חברתיות

יכולת זו מוגבלת . שירותיה�ע� וביכולת כלכלית לקיו� הקשר ע� מוצרי מהפכה זו ו

יש . ומכא� סכנת פער הידע, וימותנפוצה יותר בחברות מס, לשכבות חברתיות מסוימות

כי לא יוכל , הטועני� כי העול� השלישי יתרחק עתה עוד יותר מהעול� המתקד�

 .משתר� בפער הול� וגדל, להדביק את המהפכה ויישאר מאחור

 ממדינות העול� אי� בכלל גישה 42%�בסקר שער� הבנק העולמי נמצא כי ב

בי� . מסקנות שעלו מהסקר ה� עגומותה. אלה ה� בעיקר מדינות נחשלות. לאינטרנט

פער זה יגיע בהדרגה . המדינות שיישארו מאחור לעול� המתקד� ייווצר פער הול� וגדל

 .לנקודה קריטית שבה מחצית מאוכלוסיית העול� תתנתק מהמחצית האחרת

א! כי רמת . חינוכי של פער הידע הוא ממשי�ג� במונחי� ישראליי� האיו� החברתי

 מהאוכלוסייה 45%היא כוללת , והמוסדי בישראל היא גבוהה עדיי�המחשוב הביתי 

כדי להתחבר למהפכת האינטרנט יש להצטייד . כל האחרי� נותרי� מאחור. בלבד

, עלות ההשקעה הזו. ספק גישה לאינטרנט ומימו� קו, תוכנות, מוד� מהיר, במחשב חדיש

א� נוסי! לכ� את העלות . אינה בהישג יד� של משפחות רבות בישראל,  אל! שקל15–10

נצמצ� עוד , חשבונות ההתקשרות והמנוי לספק האינטרנט, ת הציודתחזוקהשוטפת של 

דווקא אות� שכבות חברתיות , יתר על כ�. יותר את חוג המתחברי� למהפכת האינטרנט

בעוד , המסוגלות לממ� התחברות כזו נהנות ג� מרמת שירותי חינו� גבוהה יחסית

וה� ג� זוכות , אי� לה� היכולת להתחבר: צאו מקופחות פעמיי�שהשכבות החלשות ֵי

 .לשירותי חינו� ברמה נמוכה יותר

. התוצאה עלולה להיות שונה מאוד מהחזו� האופטימי ששיווקו לנו נביאי המהפכה

על קידו� , על גלישה שווה לכל למקורות ידע, לוה� דיברו על חינו� ישיר ונגיש לכ

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



 144

פערי הידע לא . א� המציאות מוכיחה את ההפ�. להכחדת�השכלה וצמצו� פערי� עד 

, שהבי� את הסכנה, הנשיא האמריקאי ביל קלינטו�. ה� א! התרחבו, רק שלא קטנו

וא! , חיפש באופ� נואש פתרונות באמצעות העשרת בתי ספר של אזורי� עניי� במחשבי�

השאר משו� בי� , הפרויקט נכשל. שקל לצייד במחשבי� פרטיי� חינ� שכבות מצוקה

והצור� , כמו ידיעת אנגלית טובה, שהוא התעל� מהתנאי� ההכרחיי� לקליטת המהפכה

 .במסגרות מלוות ומסייעות להטמעת האינטרנט

קו זה . בישראל יעבור קו ברור בי� שכבות חברתיות שהתחברו לאלה שנותרו מנותקות

בראש וראשונה המשמעויות תהיינה . עלול להיות קו שבר חברתי ותרבותי הרה אסו�

בקליטה סלקטיבית עוד יותר מהיו� , ביצירת פערי השכלה בלתי ניתני� לגישור

זהו רק אחד . בשרידות� של החזקי� והחלשת� של החלשי�, ובקיצור, לאוניברסיטאות

 .הצללי� המאיימי� והסמויי� של האינטרנט

* * * 

התועלות הרבות שמביאה כי אני מתעל� מ, ובמידה רבה של היגיו�, יהיו מי שיטענו נגדי

על ההתחברות המהירה לכל , ה� ימהרו להצביע על העושר במקורות. מהפכת האינטרנט

, תמונות וסרטי�, ה� ידגישו את השילוב בי� טקסטי�. ארכיב וספרייה בעול�, ארכיו�

ה� יסבירו כי אי� ק% ליכולת תקשורת . ואת ריתוק שכבות מתרחבות למדיו� החדש

 .התקשורתשל היק! העושר וה, מהירותה, אינטראקטיביותהינת מתווכת מחשב מבח

ואול� . ואני מכיר בחשיבות� של היבטי� חיוביי� כה רבי�, איני מקל ראש בכל אלה

ללוות מהפכה תקשורתית בעודה : אי� להתעל� מהזדמנות הפז שנקרתה לנו הפע�

ת ותיעול לא רק של לימוד ומעקב אלא של התערבו, יש בכ� אתגר עצו�. מתרחשת

לראשונה בהיסטוריה האנושית יוכלו חוקרי תקשורת להיות גור� מתערב . השינויי�

ההתפעמות מיתרונות . לש� הגדלת היתרונות ומזעור החסרונות של תהלי� כה חשוב

, מהפכת האינטרנט אינה צריכה לסנוור אותנו עד לעיוורו� מוחלט מפני נזקיו האפשריי�

 .ומהיכולת להקטינ�,  לעילויש רבי� יותר מאלה שהודגמו

א� כאשר המחקר בתחו� זה שבוי בנתיבי� . זהו האתגר האִמתי של מחקרי תקשורת

כאשר , כאשר מימו� למחקרי מדיניות אינו בנמצא, המוגבלי� של מחקרי יישו� ותועלת

וכאשר , "אפ�סטארט"ת המשופעות כל טוב של תעשיות הוחוקרי� רותמי� עצמ� לעגל

אבל , המשומנת של גורמי� אינטרסנטיי� מבטיחה רק עול� טוב יותרנות "מכונת היחצ

אבל , אל תעצרו את המהפכה. קשה להאמי� כי נתמודד ע� האתגר, כנראה לא לכול�

 .חבל שהיא מתנהלת בלעדינו

� � 
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 עול� של כאילו: עול� הרגש של האינטרנט

 עזי ברק

 

י הרגש בעול� פסיכולוג מאוניברסיטת חיפה המתמחה בחי, עזי ברק' פרופ

ייס 'טע� ביו� עיו� שנער� באוניברסיטה הפתוחה ביזמת מרכז צ, האינטרנט

אי� לה� כל בסיס , � שהרגשות העזי� שחווה המתקשר בעול� הווירטואלי"ושה

 .מציאותי וכול� פרי הפנטזיה הפרטית של הגולש

גשי�  במפ–חיי הרגש הסוערי� מאוד המתקיימי� בתו� המרחב הווירטואלי של הרשת 

שהיא בס� הכול , באמצעות טכנולוגיה:  ה� תופעה מדהימה–שמאפשר האינטרנט 

 אנשי� חווי� חוויות –כלומר דברי� טכניי� לגמרי , צג, חוטי חשמל, חיבור של מחשב

, בתקשורת שאיננה תקשורת ישירה. אותנטיות לגמרי ובעוצמה גבוהה מאוד, רגשיות

 אנשי� חווי� חוויות כאילו מדובר –נולוגיה אלא מתווכת באמצעות טכ, פני� אל פני�

 .באירוע ובמפגש של ממש

כדאי לעמוד תחילה על , כדי לעמוד על טיבה של החוויה הנוצרת במרחב הווירטואלי

, "זהותיות�אי"המאפיי� הראשו� הוא ה. מאפייניה של התקשורת בסביבה הווירטואלית

 האיש או האנשי� שִאת� אתה אתה לא יודע מי. שהפ� הראשו� שלה הוא האנונימיות

רוב� . אנשי� מקיימי� ביניה� קשר כשה� אנונימיי� לחלוטי� אחד לשני. נמצא בקשר

אבל ג� א� יגידו שהש� שמסרו , שה� אינ� שמותיה� האִמתיי�, משתמשי� בכינויי�

 .או לא, אי� לנו שו� דר� לדעת א� זה נכו�, הוא שמ� האִמתי

הא� הוא , מה מינו, אנחנו לא יודעי� ג� מה גילו. �אבל לא רק את הש� איננו יודעי

�אנחנו לא . או א� הוא מצחצח שיניי�, א� הוא מסריח, נמו� או גבוה, או רזה, שמ

 .יודעי� עליו שו� דבר שבעזרתו אנחנו יכולי� לקבוע איזושהי דעה עליו

 אנחנו לא רואי�". נראות�אי"הדבר השני שמאפיי� את התקשורת באינטרנט הוא ה

 שאי� לנו כל מידע על –הראשו� . וזה אומר שני דברי�, את זה שאתו אנחנו מתקשרי�

. הדבר השני הוא היעדר האפשרות לקיי� תקשורת לא מילולית. הפיזיות של האיש

, הגו", אלא ג� ע� הידיי�, בתקשורת הרגילה שלנו אנחנו מדברי� לא רק ע� הפה

 ,נכו�. באינטרנט כל זה איננו. רבה מאודוהמסרי� הגופניי� האלה אומרי� ה, העיניי�

אבל לפי המחקרי� האחרוני� ,  מהמקרי� יש לגולשי� ברשת מצלמות וידאו3%–2%�ב

ולא רק שאנחנו .  מהמקרי� התקשורת באינטרנט היא טקסטואלית בלבד97%�ב
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שבה ג� האלמנט האישי של , הכתיבה היא כתיבה מוקלדת, מדברי� באינטרנט בכתיבה

 . איננו–על כל מה שהוא יכול לספר עלינו  –כתב היד 

העובדה שהתקשורת היא תקשורת של כתיבה וקריאה כבר משנה מאוד את , בכלל

סיטואציה של כתיבה וקריאה שונה לחלוטי� מסיטואציה של , מבחינת החוויה. התמונה

אנחנו חושבי� . אנחנו נמצאי� בדר� כלל ע� עצמנו, כשאנחנו כותבי� וקוראי�. דיבור

כשאנחנו . מדפדפי� אחורה, לפעמי� קוראי� שוב, נעצרי�, ל הטקסט שאנחנו כותבי�ע

מצב שהוא שונה לחלוטי� מתקשורת , מוחקי�, אנחנו חושבי� על המילי�, כותבי�

וא� מישהו , בתקשורת של קריאה וכתיבה אנחנו לבד ע� עצמנו וע� המחשב. דיבורית

 או שהוא הול� בעצמו או שאנחנו מבקשי� –ואז , זה מפריע לנו, בא פתאו� ונעמד לידנו

 .ממנו שיל�

יש מאפייני� , הקשורי� לעצ� טיבה של התקשורת באינטרנט, פרט למאפייני� האלה

המשמעותי ביותר הוא זה של הסרת מעצורי� ועכבות . שאפשר לקרוא לה� פסיכולוגיי�

� אד� מתברר שכאשר אד� מוצא את עצמו בתקשורת מקוונת ע. בתקשורת המקוונת

יש נטייה , שהוא אינו יודע עליו דבר והוא יכול רק לשוות לנגד עיניו את דמותו, אחר

אנשי� נפתחי� פתאו� וחושפי� דברי� . להסרה אוטומטית של העכבות והמעצורי�

" פגשו"אנשי� יכולי� לספר לאד� ש. שלעול� לא היו חושפי� בשיחות פני� אל פני�

ט את הדברי� הכי אינטימיי� והכי רגישי� ' או בחדר צICQ�באינטרנט בשיחה ב

 . אחרי שיחה של שלוש דקות–לגביה� 

" האני האִמתי"בגלל האפקט הזה של הסרת העכבות אומרי� שברשת בא לידי ביטוי 

אני "כי התכונה הבולטת של ה, יש בזה צד אחד מעודד, א� זה נכו�. של המתקשר

 .היא בעזרה לזולת, ות ברשתהמתגלה בהמו� מצבי� ובהמו� מקומ, הזה" האִמתי

 –א� תלכו ברחוב ותנסו לבקש ממישהו שאת� לא מכירי� עצה אי� לגדל אבוקדו 

 –הפניות וטיפי� , באינטרנט המו� אנשי� יתנפלו עליכ� ע� עצות. הוא יצחק לכ� בפני�

בעיה , כספית,  נפשית–א� תבקשו עזרה בבעיה כלשהי . בכל נושא שתעלו על הדעת

 ממש יקפצו עליכ� ע� המו� רצו� טוב והמו� נכונות –כל בעיה אחרת בלימודי� או 

 .לעזור

 –השאלה היא כמוב� למה אנשי� מוכני� לגלות רצו� טוב כזה בסביבה הווירטואלית 

אחת מה� אומרת שא� . יש כמה תאוריות מעניינות בעניי� זה? ולא במציאות האִמתית

והגי� באינטרנט בתחו� זה של עזרה מישהו היה נוהג במציאות האִמתית כדר� שבה נ

באינטרנט איש לא אומר עלי� שאתה פראייר כי .  היו אומרי� עליו שהוא פראייר–לזולת 
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" אני האִמתי"אתה אנונימי והאנונימיות הזאת מִגנה עלי� ומאפשרת ל� לבטא את ה

 .של�

רכבת הפנטזיה מו. מאפיי� נוס" של המרחב הווירטואלי הוא הגלישה לתחו� הפנטזיה

 על סמ� –אנחנו מפעילי� את הדמיו� ומתירי� לו . קוד� כול הדמיו�. מכמה גורמי�

 לתת לנו תשובות לכל מיני שאלות שמעסיקות –ידיעות וניסיו� מ� העבר , מחשבות

, אי� הוא לבוש,  אי� הוא נראה–אנחנו יוצרי� לעצמנו תמונה של האיש ממול . אותנו

 –כי ממול יש פרטנר , אישית�מתחילה הדינמיקה הבי�במקביל . או יושב, א� הוא עומד

איזה דימוי שאנחנו ,  שמולו אנחנו רוצי� להציג אישיות מסוימת–שג� לו ציפיות משלו 

לכ� בתקשורת . כדי לספק את הציפיות שאנחנו משערי� שיש לו, רוצי� ליצור לעצמנו

, תמונה יפה יותראלא יוצרי� , באינטרנט אנשי� לא נוטי� לספר את האמת על עצמ�

 . כי אנחנו רוצי� למצוא ח�–המקצוע , של הגיל, של המראה שלה�

, קנאה, משיכה, תחושות של התאהבות, מה שהאנשי� חווי� בסביבה הווירטואלית

 כול� פרי פנטזיה –טי� מכיר כל כ� טוב ' דברי� שכל מי שמצוי בעול� הצ–כעס 

לא . � לה� בעצ� שו� בסיס אִמתי א� אי–שהאד� יוצר בעזרת השות" שלו לתקשורת 

כי , אתה ג� לא יודע א� בכלל יש ש� מישהו, רק שאתה לא יודע מי האיש העומד מול�

והיו בטוחי� שה� משוחחי� ע� בני , נעשו כבר ניסויי� שבה� אנשי� שוחחו ע� תוכנות

 .אד� חיי�

 . פנטזיה–הכול 

�יב� של התהליכי� הבי�קוד� כול מפני שחשוב שנבי� את ט? למה חשוב שנבי� זאת

 ובמה ה� שוני� מאלה שבמציאות –אישיי� המתקיימי� במציאות הווירטואלית 

 .אבל זה חשוב ג� כדי לחנ� את האנשי� להתנהגות נכונה ונבונה יותר ברשת. הרגילה

 לא מפסיקה להיות מדהימה ג� – כמו תופעת עול� הרגשות ברשת –תופעה מדהימה 

 .היא יותר מובנת, לפחות, אבל עכשיו.  טיבהכאשר אתה מצליח לעמוד על

 

� � 
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 לתלמיד: חלק ראשו�

 

 שאלות הבנה כלליות על הטקסטי�. א

 .122–121' ראו לעיל עמ

 

 שאלות הערכה וביקורת. ב

 גבי וימ�" / ִעצרו את המהפכה: "1מאמר 

ובכל זאת הוא פורס� בבמה המיועדת לציבור , המאמר מכוו� לחוקרי תקשורת .1

 .הרחב

 .בססו את הקביעה שהמאמר מכוו� בעיקרו לחוקרי תקשורת .א 

 ?הא� לדעתכ� המאמר מתאי� לבמה המיועדת לציבור הרחב .ב 

 .השיבו בפירוט והתבססו על מובאות מ� המאמר

נמקו ? משקפת את המסר של המאמר" ִעצרו את המהפכה"הא� לדעתכ� הכותרת  .2

 .את תשובתכ�

עצרו את  (""Stop the World – I Want to Get Off"זה הכותרת רומזת לש� המח: הערה 

 ).מאת לזלי בריקוס ואנתוני ניולי, " אני רוצה לרדת–העול� 

 ?לא רלוונטי או לא נכו�, מה בו עלול להיות לא מעודכ�. 2000המאמר נכתב בסו# שנת  .3

 .פרטו את תשובתכ�

 

  ברקעזי" / עול� של כאילו: עול� הרגש של האינטרנט: "2מאמר 

אישית באינטרנט %קורא טע� שהמאמר מתאר את התופעות הכרוכות בתקשורת הבי�

 .צדדית%בצורה קיצונית וחד

בססו את ? חולקי� עליה או מסכימי� עמה חלקית, הא� את� מסכימי� ע� קביעה זו

 .דבריכ� על המאמר ועל ניסיונכ� האישי בתקשורת באינטרנט
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 הזיקות בי הטקסטי� הראשיי�. ג

 .י הכותבי� דני� בתופעות הקשורות במרשתת ובהשפעותיהשנ

 .ועמדו על הדמיו� ועל ההבדלי�, השוו בי� המאמרי�

 :היעזרו ברשימת הנקודות הבאות

 .תחו� ההתמחות של הכותב/ נקודת המוצא של הכותב  •

 .הנושא/ התחו� הנדו� / ההיבט המסוי�  •

 .קהל היעד •

 ).קבלה/ ביקורת ; חשש/ התפעלות ; ליליש/ חיובי : למשל(היחס אל התופעה הנדונה  •

 ).אכפתיות/ ריחוק (מידת המעורבות של הכותב  •

 .מטרת הכותב •
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 הרחבה למורה: חלק שני

 

 הזיקה בי המאמרי�; סקירה והערכה. א

 גבי וימ�, "עצרו את המהפכה: "1מאמר 

 . באוניברסיטת חיפהתקשורתא פרופסור לגבי וימ� הו: הכותב

 . כתב עת של הסתדרות המורי� בעריכת רוביק רוזנטל–) 2000 (פני�: הבמה

 – המהפכה הרביעית בתולדות התקשורת –הכותב רואה במהפכת האינטרנט : תקציר

והוא מונה ארבעה , א, לדבריו אי� מחקר של ממש, "זמ� אמת"הזדמנות למחקר ב

מחקר ונטייה ל, אינטרסי� כלכליי�, היעדר תקציבי�, מהירות השינויי�: הסברי� לכ,

 מפשיעה ואלימות ועד העמקת –לדעתו האינטרנט טומ� בחובו סכנות רבות . טווח%קצר

הוא קורא אפוא לחוקרי תקשורת לחקור את המהפכה בעודה מתרחשת . הפער החברתי

 .כדי לתעל אותה בכיווני� שיצמצמו את נזקי האינטרנט ויגדילו את יתרונותיו

 סקירה והערכה

,  חוקרי תקשורתבמישור האחד קהל היעד הוא; ישורי�במאמר אפשר להבחי� בשני מ

במישור השני המאמר מופנה . והשאלה הנדונה היא מדוע מהפכת האינטרנט אינה נחקרת

שני . והאינטרנט מוצג כמקור לתופעות חברתיות שליליות ומסוכנות, לקהל הרחב

אפשרו לתעל שכ� לדעת הכותב מחקרי� רציניי� וארוכי טווח י, הרבדי� נקשרי� זה בזה

ואול� א# כי יש באפשרות� של חוקרי . את המהפכה לכיווני� חיוביי� ולצמצו� הנזקי�

 לראשונה בתולדות –" זמ� אמת"תקשורת לבחו� את השינויי� שהאינטרנט מחולל ב

מדברי הכותב עולה האשמה ה� כלפי החוקרי� .  ה� אינ� עושי� זאת–מחקר התקשורת 

י� שאינ� מעונייני� לממ� מחקרי� שיחשפו את הנזקי� ה� כלפי גורמי� בעלי אינטרס

 . שהאינטרנט גור� ויביאו להקטנת רווחיה� מ� המרשתת

הוא  מערער . לאור, המאמר בולטת עמדתו הביקורתית של הכותב על מהפכת האינטרנט

ומדגיש שוב ושוב את התופעות השליליות ואת , על החזו� האופטימי של חסידי האינטרנט

 .מרשתתהסכנות שב
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 עזי ברק, "עול� של כאילו: עול� הרגש של האינטרנט" :2מאמר 

הוא חוקר היבטי� . עזי ברק הוא פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה: הכותב

על  על האד� ותרשתמהשימוש בשל כולל השפעות , פסיכולוגיי� שוני� של האינטרנט

אנשי� "(ב "חבר בהנהלת עמותת אשנהוא . וכ� יישומי� פסיכולוגיי� באינטרנט, החברה

 .")למע� שימוש נבו� באינטרנט

 על פי הרצאה –המאמר . כתב עת של האוניברסיטה הפתוחה, )2005 (עדכ�: הבמה

 .שנישאה ביו� עיו� באוניברסיטה הפתוחה

%המאמר ד� בתופעה של התפתחות רגשות עזי� בי� בני שיח בתקשורת הבי�: תקציר

של המוע� ושל " זהותיות%אי"תקשורת זו מאופיינת ב. טי�'בצכגו� , אישית באינטרנט

ולשקוע בעול� שכולו דמיו� , מה שגור� לִמתקשרי� להסיר מעצמ� עכבות, הנמע�

לדעת הכותב חשוב להבי� את התהליכי� הרגשיי� . ופנטזיה בנוגע לב� השיח

של חינו, והבנה זו היא אב� יסוד , והקוגניטיביי� המתרחשי� במציאות הווירטואלית

 .להתנהגות נבונה ברשת

 סקירה והערכה

 –מה שמרתק אותו . אישית באינטרנט%ברק מתמקד בתופעות הקשורות בתקשורת הבי�

 הוא העובדה שאנשי� חווי� חוויות רגשיות סוערות א# על פי –ואפילו מדהי� אותו 

%אי: "זוההסבר לכ, נעו. במאפייני� של תקשורת . שאינ� כרוכות במפגש אנושי של ממש

במאמר ה� מוצגי� כשני מאפייני� שוני� (של המוע� ושל הנמע� " נראות%אי"ו" זהותיות

: המאפייני� הללו גורמי� למעשה לשתי תופעות שונות). ואול� יש חפיפה חלקית ביניה�

, שלו" האני האִמתי"לחשו# את : גורמת לאד� להסיר עכבות" זהותיות%אי"מצד אחד ה

מ� הצד האחר . וא# לגלות רצו� טוב ולעזור לזולת, ינטימיי�לספר על עצמו דברי� א

לאנשי� לא גורמת , הידיעה מי האד� שאתו מתנהל הקשר%כלומר אי, "זהותיות%אי"ה

 .אלא ליצור תמונה יפה יותר של עצמ� כדי למצוא ח�, לספר את האמת על עצמ�

 קובע לקראת וא#, הרוש� הוא שהכותב מעניק משקל רב יותר לתופעה מ� הסוג השני

" אני האִמתי"ומתעל� בכ, מתופעות גילוי הלב וחשיפת ה, "הכול פנטזיה"סו# דבריו ש

אישיי� אינה %עוד אפשר להעיר כי תופעת הפנטזיה ביחסי� הבי�. שנזכרו קוד� לכ�

 אפילו במפגש פני� אל פני� – במידה פחותה כמוב� –היא קיימת . חידוש של המרשתת

ובוודאי , )?את הזולת היכרות של ממש בעת המפגש עמוהאומנ� אנחנו מכירי� (

הרדיו , הטלפו�, הטלגר#(התרחבה מאוד ע� התפתחות התקשורת האלקטרונית 

ואול� יש לזכור כי הפנטזיה והדמיו� מלווי� . ועוד יותר בעיד� האינטרנט) והטלוויזיה
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וההגות  המחשבה –וה� הכוח המניע של היצירה האנושית , את האד� משחר האנושות

 .וא# המדע והמצאותיו, התאטרו� והקולנוע, הספרות, האמנות, ובכלל� האמונה הדתית

 .והדבר ניכר במבנהו ובלשונו,  שנאמרה בעל פההרצאההמאמר הוא ִ/כתוב של 

 

 הזיקות בי� המאמרי�

 ה� –ואול� בבוא� לדו� באינטרנט , כל אחד בתחומו, שני הכותבי� ה� אנשי מחקר

,  ונכנסי� לגדר מחנ,– המנתחי� ומתארי� תופעה –יות� חוקרי� יוצאי� מגדר ה

 .מורה דר,, מדרי,

 טבלת השוואה 

 עזי ברק/ עול� הרגש של האינטרנט 

 תבחיני� גבי וימ�/ עצרו את המהפכה 

�מתעניי� בהשפעה הרגשית; פסיכולוג

הפסיכולוגית של האינטרנט על בני 

 .אד�

מתעניי� בהשפעת ; חוקר תקשורת

נט כאמצעי תקשורת על האינטר

 .החברה והתרבות

נקודת 

 המוצא

חקר האינטרנט וחקר השפעותיו  – .אישיי� באינטרנט�קשרי� בי�

 .בידי חוקרי תקשורת

 .השפעת האינטרנט על החברה –

ההיבט 

 הנדו�

הכותב מוטרד מ� ההשלכות של 

מדגיש את סכנותיה א� אינו , התופעה

 .מתעל� ג� מצדדי� חיוביי�

יקר את ההיבטי� הכותב רואה בע

הוא מגלה . השליליי� של התופעה

 .דאגה וחשש

היחס אל 

 התופעה

במידה רבה ה� , שני הכותבי� מגלי� מעורבות כלפי התופעה שה� דני� בה

 .וחשי� אחריות אישית להביא לשיפור המצב, מודאגי� ומוטרדי� ממנה

מידת 

 המעורבות

יבטי� השליליי� של שני הכותבי� מעונייני� להביא לצמצו� הנזקי� והה

שניה� . ה� רואי� את עצמ� שליחי� ומחנכי� לטובת הציבור. האינטרנט

הסברה המדעי ומחקרה עשויי� לתרו� לשיפור , סבורי� כי תיעוד התופעה

 .השימוש באינטרנט ולצמצו� נזקיו

מטרת 

 הכותב

חינו� ; הבנת התהליכי� המתרחשי�

 .להתנהגות נבונה בשימוש במרשתת

כי טווח שיסייעו בהבנת מחקרי� ארו

ההשפעות ובתיעול השימוש במרשתת 

 .לכיווני� נכוני�

הדר� 

להשגת 

 המטרה

העמקה בניתוח של תופעה אחת 

 .באינטרנט

סקירה במבט כוללני של תופעות 

 .שליליות באינטרנט

 �היק

 המתואר
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 הצעות לטקסטי� נוספי�. ב

המאמרי� מסודרי� . ירי�מובאת כא� רשימה של מאמרי� נוספי� בנושא בתוספת תקצ

 .ב של שמות המשפחה של מחבריה�"לפי א

 

 "שתי גדות לעול� הדיגיטלי", יור� אורעד

הוא מפתח תכניות לימודי� ואתרי אינטרנט חינוכיי� בתחו� המדע והטכנולוגיה ומחבר הכותב 

 .מאמרי מדע פופולריי�

 ).2003מאי  (57גיליו� ,  המגזי� הישראלי למדע ולאקולוגיה– אויגליל: הבמה

 הכותב טוע� שבמהפכת המידע בכלל ובאינטרנט בפרט טמונה סכנה של הרחבת הפער :תקציר

החברתי בי� מי שזוכה ליהנות מפרות האינטרנט ובי� מי שאינו זוכה בכ$ כיוו� שאי� ידו משגת או 

וכלוסיות הפער נוצר ה� בי� מדינות ה� בי� א. כיוו� שאינו יודע להשתמש בו באופ� יעיל ומושכל

ההתחדשות המהירה של הטכנולוגיה והצור$ להתעדכ� כל הזמ� גורמי� . שונות באותה מדינה

דאגה , בניית תשתיות טכניות ראויות: הכותב מציע תכנית לגישור על הפערי�. להעמקת הפער

 .לנגישות לאינטרנט ומת� הדרכה ותמיכה למשתמשי� הזקוקי� לה�

 ).2001אוגוסט –יולי (46 אויגליל, "ס ברשתנתפ? חינו�", ראו ג� יור� אורעד

 

 "שמי� גבולות לאינטרנט", דורית בכר וניבה קפל�

קפל� היא מדריכה ' נ. בכר היא מפקחת ארצית בתחו� מידענות ואתיקה במשרד החינו$' ד

 .ארצית בתחו� האתיקה

אוגוסט  (23גיליו� ,  כתב עת להוראת מדעי� וטכנולוגיה בבית הספר היסודי– אאוריקה: הבמה

2006.( 

 הכותבות סוקרות דרכי התמודדות ע� האינטרנט כסביבת חיי� של ילדי� ובני נוער :תקציר

ניהול חינוכי של פורומי� ; נגישות אקראית לאתרי� לא ראויי�; טיפול במידע: בהיבטי� שוני�

 התמודדות ע� התבטאויות קשות ללא אפשרות לדעת מי; בבתי הספר וקביעת כללי התנהגות

. הפרת זכויות יוצרי�; התמכרות למחשב; מפגשי� ע� זרי�; עומד מאחוריה� בגלל האנונימיות

לטענת הכותבות האינטרנט מעמיד אפשרויות להשבחה ולמינו( של תהליכי� חינוכיי� 

וכדי לממש� על המחנכי� להתחבר אל התרבות הדיגיטלית ולהנחיל לתלמידי� , ותרבותיי�

 .� שיאפשרו לה� לנצל את המרשתת בביטחו� וביעילותנורמות וערכי, מיומנויות
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 "מה כבר ההבדל, אמיתי, וירטואלי", נפתלי וניר אילו��דנה ב�

 .הכותבי� ה� בעלי חברה לייעו* שיווקי המתמחה במגזר הצעירי�

 ).2005יולי  (298גיליו� , עת לפרסומת שיווק ותקשורת המוני� כתב – אותות: הבמה

 האינטרנט הוא לא רק כלי –העשרה פלוס הגדלי� לתו$ מהפכת האינטרנט בשביל בני : תקציר

ארגוני� וגופי� מסחריי� למדו להגיע אל . להעברת מסרי� אלא חלק מהגדרת המציאות

הכותבי� סוקרי� משחקי . הצעירי� בדר$ המטשטשת את הגבולות בי� המציאות לסייבר

משעשע ולא , טואלי אל מפגש חברתימציאות חלופית המבוססי� על יציאה מ� העול� הוויר

. ה� דוגמה לבידור חוצה מדיה" מפגשי בזק"או " התקהלות רגעית. " פני� אל פני�–שגרתי 

חידות , סיפורי� אינטראקטיביי�, המפגשי� עשויי� לשלב אתגרי� כמו חיפוש מטמו�

 .ותעלומות

 

 "קווי� לדמותו של נוער המסכי�", רפאל�אליעזר ב�

 .אביב.למד סוציולוגיה באוניברסיטת תלרפאל מ.ב�' פרופ

 ).2006נובמבר  (37גיליו� , נוער המסכי�, פני: הבמה

 בני נוער המרותקי� לצגי� ולמרקעי� –" נוער המסכי�" הכותב ד� בתופעה המכונה :תקציר

אוטונומיה  , אקטיביות ובחירה: הוא עומד על היבטיה החיוביי�. אלקטרוניי� שעות רבות ביו�

פתיחות תרבותית וחברתית , היפתחות לאפיקי ידע, מומחיות וסיוע במשפחה, תוהתמצאו

ויצירת קודי� לשוניי� כסמ� של ,  בעיקר לאנגלית–פתיחות לשונית , והשתייכות לעול� הגלובלי

היעדר מעגלי , הוויה אינדיווידואלית נטולת דינמיקה חברתית: ההיבטי� השליליי�. תרבות�

לדברי . כיוו* הזמ� המוקדש לקריאת ספרי�,  על חברי� בעול� הממשילעתי� ויתור, סולידריות

וזאת על , הכותב הערכי� המקודשי� ה� ההווה והעתיד המידי ויחס נהנתני ונרקיסיסטי לחיי�

הכותב קורא . תפיסת ההיסטוריה והתמודדות ע� שאלות גדולות, חשבו� החינו$ ההומניסטי

 .טכנולוגיה בצורה מועילה יותרלהורי� ולמחנכי� למצוא דר$ לנצל את ה

 

 "היבטי� של מידע: מוזיקה בעיד� הדיגיטלי", פני ברסימנטוב

עורכת וכותבת את הבלוג , בעלת תואר מוסמ$ בלימודי מידע, הכותבת היא מדענית ועורכת תוכ�

 ".קסטה"

 .2008מארס , "האר*"מוס( של עיתו� , עוצמת המידע: הבמה

גיה הדיגיטלית והאינטרנט מתאימי� מאי� כמות� לתחו� הכותבת טוענת שהטכנולו: תקציר

מיפוי והתאמה , שיתו(, הפצה,  לא רק שאינ� פוגמי� בה אלא ה� מאפשרי� יצירה–המוזיקה 

המרשתת היא זירה מרכזית שבה מתנהלת תעשיית המוזיקה והיא . לטעמי� מוזיקליי� ועוד
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: רת את זירת המוזיקה במרשתתהכותבת סוק. מאפשרת הזדמנות שווה לחשיפה לכלל האמני�

כלי� מקווני� לאיתור מוזיקה ומאגרי� , שירותי אחסו� וקטלוג, כלי� ואתרי� למיפוי מוזיקה

) תכניות מוזיקה ערוכות המכילות המלצות וקטעי מוזיקה" (פודקסטי�"יומני רשת ו, ייעודיי�

 .להורדה' כשרי�'כל האתרי� מוכרי� ו. ביוגרפיות ומחקרי�, המשפיעי� על הקהל

 

 "התמכרות וירטואלית", מיקי גבעו�

 .מומחה ברפואת משפחה ועור$ מדור בריאות באתר באינטרנט, ר גבעו� הוא רופא"ד

 ).2003אוקטובר ( הירחו� הבריא למשפחה –איתני : הבמה

התשובה על כ$ ?  מתי גלישה תמימה באינטרנט הופכת לשימוש יתר או להתמכרות:תקציר

אחת ההנחות היא ששימוש יתר באינטרנט מופיע . פיתח מומחה לחקר המוחנשענת על תאוריה ש

רשימת תסמיני� להתמכרות לאינטרנט אמורה לסייע . לעתי� ע� הפרעות פסיכיאטריות אחרות

כשיש גור� (טיפול תרופתי , התנהגותי.טיפול קוגניטיבי: הפתרונות המוזכרי�. בזיהוי התופעה

 . גלישה של ילדיה� באינטרנטפיקוח של ההורי� על, )של דיכאו�

 

 "�21תחו� המושב הווירטואלי של המאה ה", דוד גרי�

 .ר גרי� הוא מומחה בכיר בפסיכולוגיה קלינית ומנהל מכו� לפסיכולוגיה מתקדמת"ד

 ).2007נובמבר  (37גיליו� , ילדי המסכי�, פני: הבמה

הפ$ למרחב ההתרחשות של אלא , העול� הווירטואלי אינו משמש למטרות בידור בלבד: תקציר

הכותב סוקר סוגיות הקשורות בשימוש של מתבגרי� בישראל . עבור ילדי� ובני נוער" המציאות"

ובה� התמכרות למחשב , באינטרנט והמצריכות לדעתו פיקוח של מבוגרי� ושל בית הספר

ובי או לא הכול אפוא חי. שימוש במידע', דמיו�'ו' מציאות'עיוות בהבנת המושגי� , ולמרשתת

 .תקי� בעול� מופלא זה

 

 "ללמוד. לא לחסו� ולא לבלוע", אסי זיגדו�

עיתונאי ומפיק , שדר� רדיו, מוסיקאי, עוסק בחינו$ בלתי פורמלי, הכותב הוא מורה לתקשורת

 .ראשי בתחנת רדיו

 ).2007נובמבר  (37גיליו� , ילדי המסכי�, פני: הבמה

מפני שהדור הצעיר הוא זה שיצטר$ להתמודד , כיתהכותב רואה באינטרנט סוגיה חינו: תקציר

היפו$ : הכותב מונה את הסכנות הטמונות במרשתת. ע� המציאות החדשה שהאינטרנט יוצר

קשרי� חברתיי� וירטואליי� ; תפקידי� בי� מבוגרי� לצעירי� ואיבוד השליטה של ההורי�

משחקי מחשב ; ילדי�נגישות למידע שאינו מתאי� ל; וצמצו� המעורבות החברתית הממשית

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



 156

; ומחזקי� התנהגויות אלימות) סימולציה(המטשטשי� את הגבול בי� מציאות להדמיה 

הכותב דוחה את . אשליית הזמינות והיעדר דחיית סיפוקי�; חשיפה לפורנוגרפיה; התמכרות

ומציע במקומו , ")גלישה נכונה"באמצעי� טכנולוגיי� או בכללי� ל" (הטיפול החוס�"גישת 

, הכרת הכוחות המניעי� את האינטרנט, "גלישה ביקורתית"כולל , לתקשורת מגיל צעירחינו$ 

וקורא , הוא מציג פעילות שעשה ע� תלמידיו המדגימה את גישתו. היבטי� פסיכולוגיי� ועוד

 .להפו$ את המרשתת לכוח חיובי על ידי מחקר והעמקה

 

 "לדעת זה לא מספיק", רויטל זילונקה

 ).2005אפריל  (55גיליו� , גזי� המחשבי� והאינטרנט של ישראל מ– מגזי��נט: הבמה

יתרונו . הכותבת רואה באינטרנט כלי חשוב לתמיכה במאבקי� חברתיי� ולקידומ�: תקציר

ובאפשרות לספר על מצוקות , הגדול במת� מידע רלוונטי ואמי� על ידי מומחי� מצד אחד

ההתארגנויות במרשתת והשתתפות . ניכלכליות ועל התנכלויות של גופי� ציבוריי� מצד ש

לשמירת זכויות הפרט , צעד ראשו� של האזרח לפעילויות של מחאה, לדעתה, בפורומי� ה�

הכותבת קוראת לציבור להשתמש בכלי זה ביציאה למאבקי� . ולזיהוי גו( ציבורי מפלה ופוגע

 .צודקי�

 .56 בגיליו� מכתב תגובהראו ג� 

 

 "צנזורה באינטרנט: ונהאושר בקריאה ראש", צבי זרחיה

 .28.2.2008, האר�: הבמה

 הידיעה מציגה את פרטי הצעת החוק שלפיה ספקי אינטרנט יחויבו להציע למנוייה� :תקציר

 .מובאות ג� תגובותיה� של המתנגדי� לחוק. שירות סינו� אתרי� שאינ� מתאימי� לקטיני�

 

 "העבדי� החדשי�", עמיחי יעקבי

 .הכותב הוא עיתונאי

 ).2005אפריל  (55גיליו� , מגזי� המחשבי� והאינטרנט של ישראל – מגזי��נט: הבמה

את בעלי התחושה הסובייקטיבית המוטעה של שליטה " עבדי� מרצו�"הכותב מגדיר : תקציר

בלישה אחר , התקנה מידית של עדכוני� בתכנות: הוא מונה מאפייני� של עבדות ברשת. ברשת

, עבדי המרשתת מייצרי� עוד ועוד דפי אינטרנט. חרדת נטישהחיי� פרטיי� של אחרי� ובעיקר 

אי� ה� , אופק חייה� צר. ט ומעדכני� את הבלוג שלה� כדי שלא להישכח'נכנסי� לחדרי צ

בנימה אירונית הכותב מאחל לקוראי� להיות בליל הסדר . יכולי� לדמיי� את חייה� בלי הרשת

 .הקרוב כמה רגעי� בני חורי�
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 "האינטרנט והמהפכה הדיגיטלית", אביתר כפכפי

 22גיליו� , פוליטיקה ותרבות, כלכלה,  כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה– חברה: הבמה

 ).2005נובמבר (

השימוש המתרחב במחשב :  הכותב סוקר את המהפכה הדיגיטלית על שלושת תהליכיה:תקציר

מת� של תהליכי� אלו הוא מתמקד בתרו. הדיגיטציה של המידע והתוכ�, האינטרנט, האישי

שיתו( קבצי� והפצת תכני� דיגיטליי� בקלות יביאו לדעתו : לקידו� הגישה הסוציאליסטית

הפצת תכנות חופשיות מציבה חלופה ". של$"ו" שלי"ובמושגי� " זכויות יוצרי�"לשינוי במושג 

 רשתות הזרמת המידע לציבור אינו עוד נחלת גופי� מונופוליסטיי� כמו. רעיונית לקפיטליז�

הכותב ). כגו� ברפואה(וכל אד� יכול להשיג מידע שבעבר היה נחלת בעלי מקצוע בלבד , תקשורת

 .אינו מתעל� מ� הסכנות של המרשתת א$ קורא לנצלה למטרות הראויות

 

 "גלישה נבונה", סמדר סלומו�

 .הכותבת היא עיתונאית

 ).2005נובמבר  (214גיליו� , )כתב עת להורי� (הורי וילדי: הבמה

 על בסיס השוואה בי� משחקי ילדי� בעבר לאלה של ההווה הכותבת מבליטה את מקומו :תקציר

היזמה של . בצד יתרונותיו הברורי� יש ג� סכנות בשימוש בו. של האינטרנט בחיי הילדי� כיו�

פתרו� אחר מופנה אל ההורי� . היא פתרו� אחד הפונה אל התלמיד" גלישה נבונה"משרד החינו$ 

עוד נוס( למע� . הדרכת� בזיהוי סימני� למצבי סכנה של ילדי�: קהל היעד של הכתבה –

 .לשימושי אינטרנט נפוצי�" מילו� מונחי�"ההורי� 

 

 "מותק הילדי� התקוונו", שה� סמית

 ".א� למתמכרי מחשב בתהלי$ שיקו�", הכותבת היא עיתונאית

 ).2006נובמבר  (37גיליו� , ילדי המסכי�, פני: הבמה

על התמכרות� של ילדיה למחשב ) 6(ולב� ) 9( סיפורה האישי והאופטימי של א� לבת :תקציר

בהומור , בסגנו� קליל ומטפורי. למרות ההשגחה של ההורי� ומודעות� לצפוי, ולאינטרנט

ומספרת על הצעדי� הדרסטיי� שנקטו , ובאירוניה עצמית היא משחזרת את תהלי$ ההתמכרות

הכותבת מצטטת מדבריה� של חוקרי התרבות רולא� בארת וניל . לדי�ההורי� לש� גמילת הי

 .פוסטמ�

 

 "ראו את מי העכבר השאיר בחו!", זלצברגר�פניה עוז

 ברת המועצה הציבוריתזלצברגר מרצה בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת חיפה וח.ר עוז"ד

 .של המכו� הישראלי לדמוקרטיה
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 .26.12.06, האר�: הבמה

בת מגיבה בלשו� חדה ורווית מטפורות ואלוזיות על בחירת המגזי� האמריקאי הכות: תקציר

כלומר כל , "אזרחי הדמוקרטיה הדיגיטלית החדשה "– 2006כאיש השנה של " �3ֶ4"טיי� ב

שכ� יש בעול� אנשי� רבי� שאי� " כולנו"היא טוענת שאי� מדובר ב. משתמשי המחשב והמרשתת

 .פוד.� רעבי� ללח� ולא לאייוה, לה� ולא כלו� ע� האינטרנט

 

 "ג� בגוגל אי� ארוחות חינ�", סבר פלוצקר

 .הכותב הוא עיתונאי ופרש� כלכלי

 .Ynet ,14.10.2006: הבמה

את ". גוגל"ומתמקד במנוע החיפוש הפתוח , הכותב טוע� שאי� שירות חינ� באינטרנט: תקציר

הפרסומות משולבות . י�ההוצאות של גוגל משלמי� לא המשתמשי� הישירי� אלא המפרסמ

טוענת שמטרתה לסדר ולקטלג את המידע " גוגל"אמנ� חברת ". חינ�"מפיצה " גוגל"בתכנות ש

ויש חשש שבעתיד יד המפרסמי� תגבר וה� , אבל בפועל היא חברת ענק לשירותי פרסו�, האנושי

ירותי� עוד הוא חושש מקריסה של חברות כאשר הציבור ימאס בש. יקבעו את סדרי העדיפויות

 .  שה� מספקות

 

 "ויקיפדיה כקריאת תיגר על התפישה הקפיטליסטית", נדב פר!

 ).עור$ וכותב ערכי� בוויקיפדיה(ויקי6ֵד , הכותב הוא סטודנט לתואר שני בסוציולוגיה

מארס  (18גיליו� , פוליטיקה ותרבות, כלכלה,  כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה– חברה: הבמה

2005.( 

כל אחד יכול לערו$ : כותב מסביר את ייחודה של האנציקלופדיה הפתוחה ויקיפדיה ה:תקציר

הוא . הוויקיפדיה קיימת בלמעלה ממאה שפות. ער$ קיי� או לכתוב ער$ חדש והיא פתוחה לכול

, עדכו� מהיר וקל, הפצה חינ�: מסביר אי$ נשמרת אמינותה של ויקיפדיה ועומד על יתרונותיה

אפשרות לקידו� מסר אינטרסנטי , התבססות על התנדבות בלבד: החסרונותבי� . היק( לא מוגבל

לדעת הכותב פרויקט הוויקיפדיה קורא תיגר על התפיסה ). מדעי או פוליטי(של הכותב 

כותבי הערכי� . הקפיטליסטית כי הוא מוכיח שאנשי� אינ� פועלי� א$ ורק למטרות רווח

 .בטענה שהמידע שיי$ לכלל" זכויות יוצרי�"מתנגדי� לשמירת ) ויקיפדי�(

 

 "כניסת האינטרנט לחברה הדתית והחרדית", גבריאל רוונה

 ).ז"כסלו תשס(גיליו� כז ,  כתב עת תורני–  צֹהר:הבמה

באר* ובארצות (הכותב מנתח את היחס לאינטרנט במגזר החרדי על פלגיו השוני� : תקציר

יש זרמי� הרואי� במרשתת איו� . תלאומי.ובחברה הדתית) ד"ס ובתנועת חב"בתנועת ש, הברית
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וע� זאת אינ� נמנעי� מהענקת לגיטימציה לשימוש במחשבי� וברשת , ערכי וחברתי.תרבותי

מוסרי ותרי� אחרי דרכי .לעומת� יש המדגישי� בעיקר את הנזק החינוכי. למטרות מקצועיות

ל שמקומה של הכותב טוע� שככ. התמודדות ומחפשי� דר$ לרתו� את המהפכה למטרות חיוביות

החשיבה האינטלקטואלית בעולמה הדתי של הקבוצה מרכזי יותר כ$ היא נוטה לראות את 

 . ערכית.חברתית.ולא כשאלה תרבותית, שאלת האינטרנט כשאלה חינוכית

 

 "אז מה ה� עושי� ש� בעצ�", רונית רוקאס

 .הכותבת היא עיתונאית

 12.2.2008, האר�: הבמה

 אירוע ששותפי� לו משרד –" יו� הלאומי לאינטרנט בטוחה" הכתבה מדווחת על :תקציר

איגוד האינטרנט הישראלי ומכו� אדלר ושנועד , ל"המשטרה וצה, מייקרוסופט ישראל, החינו$

האירוע הניב יזמה שעיקרה הדרכת קבוצות הורי� . להעלות את המודעות לגלישה בטוחה ברשת

חריות ההורי� בנושא ובהנחה כי בהתמודדות ע� אתגרי האינטרנט במטרה להחזיר את א

 .ללא המשכיות נדונה לכישלו�, פעמית.חד, התערבות קצרה

 

 "מוזיאוני� ואינטרנט", יוחאי שרו�

 .הכותב הוא אחראי אינטרנט במוזאו� המדע על ש� בלומפילד בירושלי�

וסט אוג (23גיליו� ,  כתב עת להוראת מדעי� וטכנולוגיה בבית הספר היסודי–  אאוריקה: הבמה

2006.( 

מוזאו� וירטואלי . המאמר מגדיר מהו מוזאו� וירטואלי ומשווה בינו ובי� מוזאו� ממשי: תקציר

 – בעיקר במוזאוני� למדע –ולעתי� , הוא אתר אינטרנט המציג מוצגי� לפי אמות מידה שונות

 –הכותב טוע� כי במרשתת טמו� פוטנציאל עצו� . המבקר.מאפשר אינטראקטיביות של הגולש

 . להפו$ את הביקור במוזאו� לנחלת הכלל ולפרו* גבולות של זמ� ומקו�–שיווקי וחווייתי 

 

 גבי סלומו�' ריאיו� ע� פרופ, " של מערכת החינו"�Copy-pasteתרבות ה", אמיר תיבו�

 .4.9.2006, וואלהמערכת : הבמה

, לדבריו.  ההוראהסלומו� מזהיר מפני מחשוב בתי הספר ללא שינוי קיצוני בדרכי' פרופ: תקציר

 בתחו� שינו� החומר .לא לשינו� חומר, המחשב והאינטרנט ה� כלי� שמיועדי� לעריכת מחקר

א$ לא רק , הוא מדגי� לימוד המדגיש מחקר בהיסטוריה. יש במחשבי� יותר נזק מתועלת

תלמידי� ֵישבו מול צג המחשב ויתחילו : הוא מצפה למהפכה  האִמתית. בתחו� זה הדבר אפשרי

 .חשובל
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 הדרכה לבחירת נושא לכתיבה ולפיתוחו. ג

 .שתעמוד במרכזו של מאמר הטיעו�, על�נושא הכתיבה ינוסח כטענת

 .העל בלוויית דוגמאות�להל� מוצגות שלוש אפשרויות להגיע אל ניסוח טענת

 

 חילו טענה: אפשרות א

ת  בי� שהיא מנוסח–) או יותר(העל מתו� אחד המאמרי� �אפשר לחל� את טענת

 .ולהעמיד אותה במרכז הכתיבה ולתמו� בה, במפורש ובי� שאינה מנוסחת במפורש

אחד האיומי� המוצנעי� א� החריפי� ביותר של מהפכת האינטרנט הוא ": דוגמה

 ").עצרו את המהפכה", מתו� גבי וימ� (".הרחבת פערי� חברתיי� עד להקצנה

 .העל�שימו לב שבמאמר עצמו אי� זו טענת

 :למשל.  מאמר או מאמרי� נוספי� העוסקי� בעניי� זהעתה יש למצוא

 .זלצברגר�פניה עוז, יור� אורעד: מאמרי� התומכי� בטענה

יוחאי , נדב פר�, אביתר כפכפי, פני ברסימנטוב: מאמרי� המפריכי� את הטענה

 .שרו�

 

 טענה הפוכה: אפשרות ב

 ).או יותר(אפשר להעמיד טענה הפוכה לטענה של אחד המאמרי� 

, מה שהאנשי� חווי� בסביבה הווירטואלית"במאמר של עזי ברק נטע� ש: מהלדוג

טי� ' דברי� שכל מי שמצוי בעול� הצ–כעס , קנאה, משיכה, תחושות של התאהבות

 – כול� פרי פנטזיה שהאד� יוצר בעזרת השות$ שלו לתקשורת –מכיר כל כ� טוב 

 ". פנטזיה–כול ה"ובהמש� הוא אומר " .א� אי� לה� בעצ� שו� בסיס אִמתי

 .לא הכול פנטזיה באינטרנט: הטענה ההפוכה יכולה להיות

התלמיד יכול להתבסס על ניסיונו ועל ניסיונ� של אחרי� שקשרו קשרי ידידות 

. לעצה טובה והכוונה במרשתת, שזכו לתמיכה ולסיוע, אמתיי� באמצעות האינטרנט

י� שואפי� לקשר כ� ורב, אפשר לטעו� שלא הכול מתחזי� או מייפי� את דמות�

 דר� –נוס$ על כ� אפשר ללמוד לא מעט על ב� השיח ג� א� הוא אנונימי . ושוויוני

 .לשונו וסגנונו, אופ� ניסוח דעותיו, הנושאי� שהוא בוחר

רויטל , נפתלי וניר אילו��דנה ב�: מאמרי� שאפשר להיעזר בה� לתמיכה בטענה

 .זילונקה
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ענה של כותב המאמר הופכת לטענת הנגד שימו לב שבבניית החיבור בדר� זו הט

במאמרי� אחרי� אפשר למצוא טענות היכולות לחבור אל הטענה של כותב . בחיבור

; )בבחינת הפו� על הפו�(ואפשר להתייחס ג� אליה� בחיבור , המאמר ולעבות אותה

 .אסי זיגדו�, דוד גרי�, רפאל�המאמרי� של אליעזר ב�: לדוגמה

 

  סוגיה כללית: אפשרות ג

וממנה לגזור נושא כתיבה , אפשר לנסות לנסח סוגיה כללית העולה מ� המאמרי�

 .על� בצורת טענת–מצומצ� ומוגדר 

 על הסכנות – כל אחד בתחומו –וימ� מצביעי� ' ברק ה� פרופ' ה� פרופ: לדוגמה

: הסוגיה הכללית העולה אפוא משני המאמרי� היא. הטמונות בשימוש באינטרנט

 .אינטרנטהסכנות בשימוש ב

 :לדוגמה. על�מתו� הסוגיה הזאת אפשר לנסח כמה טענות

 . המשחקי� באינטרנט גורמי� לנזקי� לילדי� ולבני נוער–

 . האינטרנט מאיי� על התרבות הישראלית ועל השפה העברית–

 . כולנו עבדי� של המרשתת–

 . המרשתת פוגעת בזכויות היוצרי�–

 

 .� באינטרנט גורמי� לנזקי�משחקי: ניקח לדוגמה את הטענה הראשונה

, טשטוש גבולות בי� מציאות לפנטזיה, התמכרות, ביטול זמ�: בנזקי� שאפשר למנות

השפעות מניפולטיביות של גופי� , ויתור על אינטראקציות חברתיות ממשיות

 .מסחריי�

היבטי� חיוביי� של : נגד אפשריות'בהתמודדות ע� הטענה יש להתייחס ג� לטענות

אתגרי� , גיוו� והרחבת אופקי�, כגו� התנסות וסימולציה, משחקי המחשב

 .משחקי� רבי� אינ� כרוכי� בתשלו�. מוטוריי� ולוגיי�

 :דוגמאות למאמרי� שאפשר להיעזר בה�

שה� , אסי זיגדו�, דוד גרי�, נפתלי וניר אילו��דנה ב�: מאמרי� התומכי� בטענה

 .גבריאל רוונה, סמית

לרבות , ג� על היבטי� חיוביי� של האינטרנטמאמר שגישתו מאוזנת ומצביע 

 .רפאל�הוא מאמרו של אליעזר ב�, המשחקי�

 

 .עיו� בתקצירי המאמרי� הנוספי� עשוי לכוו� ולסייע בגיבוש נושא הכתיבה: הערה
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 הצעות נוספות לסוגיות

 צנזורה במרשתת •

 התמכרות למרשתת •

 המרשתת ככלי חברתי •

 המרשתת כמקור מידע •

 רנטילדי� ונוער באינט •

 יחסי ילדי� ומבוגרי� והאינטרנט •

 מקומה של מהפכת האינטרנט בהיסטוריה האנושית •

 המחשב והאינטרנט בבית הספר •

 .צילו� ועוד, ציור,  מוזיקה–אמנויות במרשתת  •

 

 

 הצעות לטענות מובילות

מובאת כא� רשימה של טענות הנגזרות מ� הסוגיות שהוצעו לעיל או נגזרות מ� 

ומקצת� ,  שאפשר לבסס או להפרי�–ת� מנוסחות כהיגדי� מקצ. המאמרי� השוני�

 –העל �מנוסחות כשאלות ומזמינות את הבוחר בה� לנסח במפורש את טענת

 .כתשובה על השאלה הנתונה

 

 .ידיד במרשתת קרוב מחבר קרוב •

המשתמש ? הורי� ומורי�?  המדינה–מי צרי� להיות הצנזור של המרשתת  •

 ?עצמו

 ?ה למרשתתהא� צרי� הכוונה וצנזור •

 ?האומנ�. כולנו עבדי� של המרשתת •

. האינטרנט שינה את אורח חיינו באופ� ששו� המצאה מדעית לא שינתה •

 ?האומנ�

 ?הא� אפשר לסמו� על אמינות המידע המצוי במרשתת •

הא� משחקי� באינטרנט ה� בזבוז זמ� או כלי� לפיתוח מיומנויות אנושיות  •

 ?וחברתיות

 ? מה עדי$–ל המד$ ויקיפדיה או אנציקלופדיה ע •

 ...האינטרנט בשבילי הוא •

 ...עול� ללא אינטרנט הוא •
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 . חזו� שהכזיב–האינטרנט  •

 .אלא האד� המפעיל אותו" אש�"לא הכלי  •

על הסדר / על השפה העברית / האינטרנט מאיי� על התרבות הישראלית  •

 .החברתי

 .האינטרנט מגביר את הרוע בעול� •

 .ינו�המרשתת היא אתגר למחנ� ולמערכת הח •

 .פחות נדיב, פחות חברתי, עול� ללא אינטרנט הוא עול� פחות דמוקרטי •

 )?מנקודת מבט של מי(?  חיסרו� או יתרו�–האנונימיות במרשתת  •

 ? המש� או מהפכה–האינטרנט  •

 ה� – העומדי� בבסיס העול� הווירטואלי של המרשתת –הדמיו� והפנטזיה  •

 .הכוח היצירתי המניע של התרבות האנושית

 .יכה רגשית וסיוע עמיתי� ה� תרומה חשובה של האינטרנטתמ •

 .המרשתת הופכת את עולמנו לכפר גלובלי קט� •

 .קבוצות דיו� ותשובות של מומחי� במרשתת ה� מכשירי� לדמוקרטיה אמתית •

 .ישנות באד� המודרני�האינטרנט מגלה פני� חדשות •

 .המרשתת פוגעת בזכויות יוצרי� של אמני� •
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