
אינטראקטיביות 
וחברתיות ברשת

מאיר זילכה- גבעת גונן ירושלים



מה זה רשת חברתית



למה יש לנו רשתות חברתיות? מה הבעיה 
בשיטה המסורתית לשמירת קשר



עשר הרשתות החברתיות המובילות באינטרנט 
נכון לפברואר 2012 הן:

פייסבוק•

טוויטר•

•Reddit

•Tapatalk

•LinkedIn

•Google+ 

•VK

פינטרסט•

מייספייס•

•Orkut

•Tagged

אינסטגרם•

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/Reddit
https://he.wikipedia.org/wiki/Tapatalk
https://he.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
https://he.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://he.wikipedia.org/wiki/VK
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/Orkut
https://he.wikipedia.org/wiki/Tagged
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%9D


מה ההשפעות הרשתות החברתיות על חיינו?



השפעות הרשתות החברתיות על חיינו

שיתופיות•

חברות "מדומה"•

שיווק אגרסיבי•

הפצת מידע יעיל•

חכמת המונים•

נוחות- הזמנת מלון למשל•

גיוס המונים•

תמיכה רגשית•



הרשת החברתית המוכרת הראשונה בישראל

ICQ

תוכנת מסרים מידיים שפותחה על ידי 
חברת מיראביליס הישראלית. 

הגרסה הראשונה של התוכנה הופצה החל 
מנובמבר 1996 והייתה לתוכנה הראשונה שסיפקה 

שירות של מסרים מידיים באינטרנט. 

 I Seek"-הגיית האותיות של שם התוכנה נשמעת כ
You"  אני מחפש אותך"). 

ב-8 ביוני 1998 נרכשה חברת מיראביליס על ידי 
 America Onlineחברת

  DST באפריל 2010 נמכרה התוכנה לחברת 
הרוסית תמורת 187.5 מיליון דולר.



יתרון מרכזי ברשתות החברתיות
כל אדם יכול להביע את דעתו בצורה חופשית- ריבוי הדעות גורם •

לאמת ולאובייקטיביות לצאת לאור



שערו בנפשכם כיצד היו נראים חייכם אם היה •
עומד לצדכם המומחה הטוב בעולם ומדריך 

אתכם בבחירות שיעצבו את חייכם.



"היום רשתות חברתיות הן בעיקר כלי לשיתוף. •

בעשור הבא הן גם יעזרו לתת מענה לשאלות ולפתור 
בעיות מסובכות."

מארק צוקרברג, 2014•



חוכמת ההמונים
 חוכמת ההמונים היא הדעה הקולקטיבית של קבוצת יחידים. •

איסוף תשובות של קבוצה גדולה לשאלות הכרוכות באומדן, ידע כללי וחשיבה •
מרחבית נמצאו, באופן כללי, כטובות, ולעיתים טובות יותר, מאשר כל תשובה 

שניתנה על ידי אותם יחידים בקבוצה





משקלו של שור
המדען פרנסיס גלטון גילה, שאם שואלים המון אנשים שאלה כמותית, הם •

יכולים להגיע לתשובה קרובה יותר מאשר תשובתו של מומחה. 

בשנת 1906 גלטון נכח בתחרות חוואים שהתרחשה בפלימות', אנגליה. •
לקהל הרחב הוצג שור שחוט, ומטרת הקהל הייתה לנחש מהו 

המשקל המדויק של השור. המשתתפים רשמו את ניחוש המשקל על פתק 
ומסרו אותו למנחה. 

כ-800 איש השתתפו בתחרות (13 קולות נפסלו), בה האדם שהניחוש שלו •
יהיה הכי קרוב למשקל השור – ינצח. לאחר התחרות, גלטון לקח את 

הכרטיסים המשומשים וביצע ניתוח סטטיסטי שלהם. ה

וא גילה שהממוצע של כל הניחושים הוא 543.4 ק"ג, בעוד שהמשקל •
המקורי של השור היה 1207 ליברות 547.5 ק"ג . ממוצע הניחושים היה 
הניחוש הקרוב ביותר, אפילו בקרב מומחי הבקר שהשתתפו בתחרות.



חוכמת ההמונים באמצעות תקשורת דיגיטלית
יצירת מידע שימושי על ידי חוכמה של הכלל, למשל:•

וויקיפדיה- אדם מוסיף מידע על אדם אחר שמוסיף מידע וכן הלאה.•

וויז- עומסי תנועה, קרבת משטרה, קרבת רכבים בעייתיים.•

אפליקציית Military Police  של חברת  Tab-Apps מסייעת לחיילים •
להתחמק ממשטרה צבאית

אפליקציית האנדרואידBarcoder  הישראלית היא מעין רשת חברתית •
של השוואת מחירים של מוצרי מזון





ליאו סבל מחום ומפריחה, אבל ֶדבורה, אמו, לא היתה מודאגת. ילדים •
חולים כל הזמן, ואצל בני ארבע חום הוא עניין שגרתי. למרות זאת היא 

החליטה לקחת אותו למרפאה.

בעודה יושבת בחדר ההמתנה, היא כתבה את הסטטוס הבא בעמוד •
הפייסבוק שלה: אין בילוי מתאים יותר ביום חופשה מאשר המתנה לרופא 

ילדים. הרופא בדק את ליאו, איבחן דלקת גרון הנגרמת מסטרופטוקוק ונתן 
לו אנטיביוטיקה. ֶדבורה עידכנה שוב את הסטטוס בפייסבוק: דלקת גרון. 

שום דבר רציני.

כעבור כמה ימים האנטיביוטיקה לא עזרה, ומצבו של ליאו החמיר. בעת •
שהמתינה לתוצאות משטח גרון נוסף, צילמה ֶדבורה את ליאו האומלל 

שוכב במיטה במרפאה. היא שיתפה את התמונה בעמוד הפייסבוק שלה 
ועידכנה שוב את הסטטוס: המצב של ליאו החמיר. העיניים נפוחות עד כדי 

כך שהן נעצמות, החום עולה, והפניצילין לא עוזר.



ֶדבורה קיבלה אימיילים רבים, שניים מהם משני חברי פייסבוק •
אחרים, רופאי ילדים, שחשדו גם הם כי מדובר באותה מחלת 

קוואסאקי, וביקשו ממנה לקחת את ליאו לבית החולים בדחיפות.

בתוך פחות משעה איבחנו שלושה אנשים את המחלה הנדירה •
הקטלנית הזאת. בבית החולים התברר שליאו אכן חולה במחלת 

קוואסאקי. ֶדבורה סיפרה לרופא איך נוצר החשד למחלה הנדירה, 
והוא ענה, "כל הכבוד לפייסבוק."



אתרי נופש- דירוג



עצה- לקרוא תגובות!





דירוג בעלי מקצוע



לא צריך לקרוא דעות מיוחדות של מומחים



יתרון נוסף- מימון המונים

במקום לבקש השקעה למיזם ממשקיע יחיד, מתבצע תהליך מימון •
באמצעות ההמון. זהו תהליך שבמסגרתו מתבצעת פנייה אל קבוצה 

גדולה, שכל אחד מחבריה מוזמן להשקיע סכום קטן. האם 100 
משקיעים עדיפים על משקיע יחיד? ומה עם עשרה מיליון משקיעים?



חברה בשם •
ְֶּּבל טּכנולוג'י, המפתחת שעוני יד חכמים שמסוגלים להציג עדכונים מהטלפון, השתמשה בקיקסטארטר- זירה שבה מתבצעים מדי יום מאות ואלפי תהליכי מימון המונים, וביקשה מימון התחלתי למיזם שלה. פ

בתחילה קיוותה החברה לגייס 100 אלף דולר, כשהיא מציעה את •
השעון בהנחה לכל מי שישלם 115 דולר. שעתיים בלבד אחרי 

שנפתח קמפיין גיוס הכספים, השיגה החברה את 100 אלף הדולרים 
שביקשה. עד תום הקמפיין, פחות מ־40 יום אחרי הצגת המיזם, היו 

להם הרבה יותר מעשרה מיליון דולר, ונכון לרגע כתיבת שורות אלה 
גייסה החברה כ־20 מיליון דולר לגרסה שנייה של השעון החכם. 

מדובר באחד ממיזמי מימון ההמונים המצליחים ביותר אי־פעם, עם •
כמעט 80 אלף משקיעים.









מימון המונים מאפשר מחאות ציבוריות וחברתיות

התנועה ביקשה לגייס 60 אלף 
שקל, שנועדו לממן ניהול עתירה 

נגד המאגר הביומטרי



מימון המונים לאלאור אזריה•



מימון המונים פועל בדרך כלל דרך פלטפורמה אינטרנטית, המוצעת •
על ידי חברות המשמשות כמסלקה בה המשקיעים מפקידים את 

כספם - והוא מועבר לגופים אשר מגייסים כסף לפרויקט. 

הרווח של החברות בתחום מימון ההמונים הינו עמלה הנגזרת כאחוז •
מסך הגיוס המבוצע.



מה היה גורם לכם לתרום לפרויקט מסוים?



יתרון נוסף- תמיכה רגשית וחברתית



פעם והיום



היתרונות והחסרונות

יתרונות- אנונימיות, נגישות•

חסרונות- נטול מגע אישי, פגיעה בפרטיות•



חסרונות 
האינטראקטיביות



1. פגיעה בפרטיות
בסוף השבוע פורסם ברחבי העולם סיפורה של צעירה אוסטרית בת 18, התובעת •

את הוריה בטענה כי במהלך שנות התבגרותה הם שיתפו בפייסבוק מאות תמונות 
מביכות שלה ללא הסכמתה. בתביעה טוענת הצעירה כי ההורים גרמו לה 

למבוכה רבה ופגעו בפרטיותה, כשפרסמו תמונות המראות איך מחליפים לה 
חיתול או שהיא יושבת על סיר.



2. הפצת שמועות







רצח אופי ברשת, שיימינג יכול להיות משהו חברתי נגד גוף מאורגן •
וגדול ויכול להיות משהו אישי מצומצם- ילדים ומבוגרים מבצעים 

שיימינג ברשת עד למצב של אובדן חיים 

3. שיימינג- ביוש



למי פה יצא להיחשף לשיימינג ברשת?



שיימינג כלכלי

שיימינג כלכלי•

http://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2018/Article-d45815a09b4c061004.htm?sCh=adbcb2eb226bb110&pId=25483675


 שיימינג- מתוך מאקו

http://www.mako.co.il/Tagit/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92?page=2




שיימינג לא חייב להיות מילולי





מהם מטרות השיימינג?
למתוח ביקורת: לבקר, לגנות ולבטא מורת רוח מאדם מסויים החורג בעינינו מהסטנדרטים והנורמות •

הרצויים בחברה

ליידע ולהזהיר: ליידע את הציבור בנוגע לפעולות והתנהגות בעייתית של אדם מסויים, כדי להזהיר אחרים •
ולהגן עליהם מפגיעה אפשרית, זאת במסגרת הזכות לחופש הביטוי והעברת מידע חיוני שיש בו עניין 

לציבור ויש לציבור זכות לדעת עליו.

להעניש/ להרתיע:  לשמש כסנקציה ולהעניש באופן לא פורמלי אדם מסויים, פעמים רבות במקרים •
שבהם ישנה פירצה בחוק או כאשר הטיפול של מערכות החוק והמשפט נתפס כבלתי מספק. בכך 

השיימינג יכול לשמש כאמצעי להתגונן ולהלחם בחזרה בעוולות מסוימות שלא תמיד מהוות עבירה על 
החוק ולולא השיימינג היו מסתיימות ללא עונש.

לתקן עוולות ולהשיג צדק: לזעוק את זעקת החלשים, לחתור להשגת צדק ולהעלות לסדר היום עוולות •
חברתיות במטרה לשאוף לתיקונן, תוך יצירת לחץ ציבורי להנעת השינוי. רבים מרגישים שזו חובתם 

המוסרית לשתף ולהשתתף בשיימינג, ורואים בתופעה שירות לקהילה ושליחות מוסרית, אשר מהווה 
לדעתם את ההצדקה למעשה.

השיימינג יכול למלא גם צרכים לא ערכיים כמו•

לבדר, להתבדח ולשעשע אחרים•

לנקום ולשמש ככלי נשק לפגוע באדם אחר•

להרגיש עליונים ונעלים על אדם אחר ולהגדיל רווחים אישיים•



זאת אומרת..
שיהיו מקרים שהשיימינג יהיה יעיל בהם ויתקן עוולות, אבל בהרבה •

מאוד מקרים אנחנו נעשה שיימינג על מנת להרגיש יותר טוב עם 
עצמנו ולא באמת כי לתקן את החברה



4. פרופילים מזויפים



פרופיל מזויף
תופעה נפוצה שמטרתה לרוב זדונית- החל מגורמי טרור שמעוניינים •

להוציא מידע, עברייני מין, מטרות פרסומיות וכן הלאה



כמה פרופילים מזויפים יש בפייסבוק?
•

"כמובן שאי אפשר לדעת בוודאות, אבל בהערכה גסה כמאה מיליון 
בכל רגע נתון. פייסבוק עשתה לאחרונה מבצע די רציני של ניקוי 
פייקים והרבה עמודים הרגישו צניחה בן לילה של מאות או אלפי 

לייקים. 

אבל זה כמו משחק מלחמה, ככל ששיטות הלוט"ר של פייסבוק •
משתכללות גם הספאמרים מוצאים פרצות חדשות באלגוריתם של 

הרשת החברתית".



טיפ- לא מכיר, אל תוסיף
פרופילים מזוייפים לרוב יעלו תמונות שאינן שלהן. כשלוחצים על •

התמונה בקליק ימני ישנה אופציה לחפש אותה בגוגל. חפשו את 
התמונה ותוכלו לגלות אם היא של האדם בפרופיל או של מישהו אחר 

ממקום אחר בעולם.

תסתכלו ממה הפיד מורכב- האם יש התכתבויות, האם יש •
קישורים/פרסומות וכן הלאה.

בדיקת חברים משותפים•

אם לא תאשרו את הבקשה, היא לרוב תמחק תוך יום•





רצח אופיר נחום- 2001





לסיכום הסכנות באינטראקטיביות ברשת
1. פגיעה בפרטיות•

2. הפצת שמועות•

3. שיימינג•

4. פרופילים מזויפים •


