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לבנתעפר

שהולךנוראדברעלשמבשרותהודעות

בשדהכאששמתפשטותשמועותלקרות,

האםגבולותחסריסנאףוסרטוניקוצים

מלחמהבעתותשנפוציםהאימהמסרימול

בכללישלציבורהחברתיות,ברשתות

רגוע?להישארסיכוי

לבנתעפר

riae1לפני־2014בקיץבר
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$TS1$^לפני^ך$TS1$

$DN2$^לפני^ך$DN2$נחש־איתן,צוקפרוץ

^^^

$TS1$^^^נחש$TS1$

$DN2$^^^נחש$DN2$באופןישראלאזרחיפו

mrr,לומרשלאיומיומי

חסרותלהודעותשעתי,

שבולביתפרץימ״מ״צוותמהסוג:בסיס

בשלוםחולצוהנעריםהנערים.הוחזקו

יוד־כבראנחנומחבלים״.כמהונהרגו

עים

$TS1$יודעים$TS1$

$DN2$יודעים$DN2$הנע־שלושתשלחטיפתםאיך

רים

$TS1$הנערים$TS1$

$DN2$הנערים$DN2$ואילפרנקלנפתלישער,גיל־עד

רביםההםבימיםאבלהסתיימה,יפרח

דוברההיא.המתעתעתלהודעההאמינו

רשמיתהודעהלהוציאאזנאלץצה״ל

שבההשמועות,גללסיוםלהביאכדי

כילהבהירמבקשצה״ל״דוברנאמר:

האח־בשעותשפורסםהשמועותגל

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$החטו־הנעריםלגורלבהקשר

פים

$TS1$החטופים$TS1$

$DN2$החטופים$DN2$המידעאחראי.ואינומבוססאינו

שיוצאזההואהיחידוהמבוססהמהימן

קוראצה״לדוברובקולו.צה״למדובר

חלקלקחתולאבאחריותלנהוגלציבור

מבוססות״.בלתישמועותבקידום

משתו־שהטרורבימיםכיום,גם

לל

$TS1$משתולל$TS1$

$DN2$משתולל$DN2$,והר־המשטרהנאלצותברחובות

שויות

$TS1$והרשויות$TS1$

$DN2$והרשויות$DN2$יוםמדיכמעטלהוציאהמקומיות

אימההודעותבעקבותהרגעההודעות

בהןהחברתיות,ברשויותשמתפשטות

היסטריהומעוררותופייסבוק,וואטסאפ

בימיםלמשל,כךאזרחים.בקרבהמונית

"החלשלפיההודעההופצההאחרונים

השעשועיםבגנילהופיעיתחילוממחר

כוללארוךרגילבלבושערביותנשים

מוסוויתוהופעהשמשמשקפיצד,תיק

להיזהרישחשד.לעוררלאכדירגילה

המחבלותאליכם.שמתקרבתזרהמכל

להןשישהסכיןעםילדיםלשחוטרוצות

הזמןכלנתחוהילדים,עלשמרובתיק.

וד־ערנייםותהיומסכנותהסביבהאת

מצב״.לכלרובים

אמי־לגמרילינשמעהיהלא״זה

לשתייםאםשויגמן,הדרמספרתתי״,

הזו,ההודעהאתשקיבלהבשפלהממושב

ללכתרצתהשליכשהבתעדיין,״אבל

ליהיהשלא.להאמרתישעשועים,לגן

אמרתיזאתבכלאבלסתם,שזהבראש

לשם״.ללכתאפשראישהיוםלה

ממבי-ההוריםשלהתגובותהיומה

הזו?ההודעהאתשקיבלובך

גםשזהלהיותויכולנלחצו"אנשים

הולכותשהןסיפרואמהותאותי.הלחיץ

בתיק״.סכיןעםאופצירהעם

תרמהההוריםשלהלחץלתחושת

לנ־החלורבותשגננותהעובדהבוודאי

$r$1STיגמ$$1STמגי־שההוריםעדהגניםשעריאתעול

$2ND$יגמr$2ND$מר־ילדים״עםהילדים.אתלקחת

ודואגיםיותרוהפחדהלחץאתגישים

חשבתי״בהתחלהשויגמן.טוענתיותר״,

יוצאתכשאניפלפלתרסיסעםללכת

הולכתלאפשוטאניאבלהילדות,עם

יוצאתלאאניעכשיו.מקוםלשוםאיתן

מהבית״.איתן

מתמדת״״חרדה

האח־בימיםשהופצהנוספתהודעה

רונים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$מחב־שלגדול״צבאעלבישרה

מדוברהארץ...רחביבכלשיתפזרלים

להיראותכדיהכלשיעשובפםיכופטים

מכוניותבישראל.כאןאדםבןכלכמו

שחור״.בצבעחלונותעם

שמו־הסנאףסרטיגםכמובןוישנם

הניסיונותאתומציגיםברשתותפצים

הפ־אתגםכמוהמחבלים,אתלנטרל

לח־בליבפיגועים,וההרוגיםצועים

הקשותהתמונותאתמהצופיםסור

והאלימות.

שפרץמאזהאחרונים,״בשבועיים

הוואטסאפקבוצתהנוכחי,הטרורגל
■■

נועה,מספרתבמיוחד״,קולניתהגןשל

האמהותכאילונראה״זהגן.מרמתאם

לז־תצליחמיעצמןלביןבינןמתחרות

מובילשכמובןמהפאניקה,יותררוע

מאבטחלהציבחד־משמעיתלדרישה

פי־ניסיונותעלשמועותמלבדבגן.

מישהיגן,וברמתאביבבתלבגןגוע

שמתוכ־זעם׳׳יוםעלהתרעההעלתה $1ST$1$1כותמשST$

$2ND$1$2כותמשND$,מחבלים״מלאשבמסגרתוהשבוע.,

וד־פיגועיםמלאלבצעינסוומחבלות

י.בגדההודיעושנמסר,מהולפיקירות

השלישיתשהאינתיפאדההפלסטינית

מעוררלבדוהניסוחהיום!׳.תיפתח

מוסמר,מידעבשוםמדוברשלאחשד

הדרישהאתעוררשובשזהכמובןאר

מי־ארוכות,דקותאחרירקלמאבטח.

שהי

$TS1$מישהי$TS1$

$DN2$מישהי$DN2$שוואבהודעותשמדוברשםכתבה

ולבקשלהתערבנאלצההגננתוגם

קוראתכשאניאליהן.להתייחםשלא

בעי־לינראהזההאלה,ההודעותאת

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$,שהשמועהמודהאניכיאםמגוחר

קצתהייתהאביבבתלבגןהפיגועעל

כררבים,הוריםבעבוראבלמלחיצה.

יוצרותבהחלטכאלההודעותנראה,זה

ה׳סנד׳כפתורעלהקלההידולחץ.פחד

ההודעותהריאותי.ומקוממתמכעיסה

רחבה,מאודבתפוצהנשלחותהאלה

אליהןנחשפיםאנשיםהרבהכרוכל

רו־ככהגםכשהעצביםהנוכחיבמצב

פפים,

$TS1$,רופפים$TS1$

$DN2$,רופפים$DN2$מועיל״.ולאמוסיףלאבטחזה

לג־דבריםשניהםוטרור״מלחמה

מרי

$TS1$לגמרי$TS1$

$DN2$לגמרי$DN2$,דרימן,סוליפרופ׳אומרשונים״

וראשקליניתפסיכולוגיהמגמתראש

במש־במשפחהלטיפוללשעברהמרכז

בר

$TS1$במשבר$TS1$

$DN2$במשבר$DN2$שבע.בבארבךגוריוןבאוניברסיטת

התחלהמוגדר,שטחלריש״במלחמה

הדברשלבובאיזשהואש,הפסקותוסוף,

הזההלוקסוסאתלראיןבטרורנגמר.

להתפו־יכוליםהדבריםרגעכלולכן

צץ.

$TS1$.להתפוצץ$TS1$

$DN2$.להתפוצץ$DN2$מישהוהחברתיותברשתותגםכר

יוצאוהואיהודיםלדקורלמישהוכותב

ודאותחוסריוצרזהזה.אתועושהלרחוב

להתנהגאיריודעיםלאאנשיםטוטלי.

הילדיםאתמורידיםלאהםיקרה.ומה

טו־שמירהדורשיםהמשחקים,למגרש

טלית

$TS1$טוטלית$TS1$

$DN2$טוטלית$DN2$משותקים״.החייםהספר,בבית

התקשורת,כלידרימן,פרופ׳לדברי

לא־מקוםשנותניםהסנאף,סרטילצד

לימות

$TS1$לאלימות$TS1$

$DN2$לאלימות$DN2$והודעותופורנוגרפית,ויזואלית

הפאניקהתחושתאתמעודדיםהאימה

לתמו־הציבוראתחושפים״הםבציבור:

נות

$TS1$לתמונות$TS1$

$DN2$לתמונות$DN2$,אירועעלמשדריםרגעכלזוועה

לאנ־איןלקרות.עלולאויקרהשקרה,

שים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$חרדהשלבמצבאנחנולהירגע.זמן

מתמדת״.
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הוד־בהפצתטרורארגוןשל״המטרה

אנ־בקרבפחדזריעתהיאשקריותעות

עמיחי־המבור־יאירפרופ׳מוסיףשים׳/

שלהפסיכולוגיהלחקרהמרכזראשגר,

בהרצליההבינתחומיבמרכזהאינטרנט

סוג״זההחברתיות.לרשתותומומחה

כאשרהוויראלי,ובעידןתעמולה,של

הרבהאש,כמועוברתכזואינפורמציה

מקבליםשהםשחושביםאנשיםפעמים

ההוד־עםפעולהמשתפיםחדש,מידע

היאהבעיההלאה.אותןומעביריםעות

שהמקורמשוםאמיןאינוהמידעשלרוב

שקרימידעשזהאואותו,בדקלאשלו

הזההנושאלפגוע.שנועדהמניפולטיבי

מאודהואשקריותהודעותהעברתשל

שעומ־לאנשיםלהגיעקשהכימאתגר

שניישכילהביןצריךזה.מאחורידים

אחד,מצדזה:מאחוריהעומדיםגורמים

שקרי,מידעמהפצתשנהניםאנשיםיש

׳מההיאבחייםשלהםוהאידיאולוגיה

באנשיםמלפגועטוביותרלהיותיכול

מפחיד,שקרי,מידעהפצתשלבקטע

אתכמובןיששני,מצדומטריד׳.פוגע

ובפעי־פחד,לזרועשמנסההשניהצד

לות

$TS1$ובפעילות$TS1$

$DN2$ובפעילות$DN2$דומיננטי״.מאודפןזהטרור

נבהלוהאלוההודעותדווקאמדוע

מלחמתי?ככלי

פיצוץשלבעידןנמצאים״אנחנו

מידע.מפיציםהזמןכלאנשיםמידע,

מידעוישאובייקטיביחדשותימידעיש

'/אחדעלמדוברמגמתית.בצורהשערוך
21ה־המאהשלהגדוליםהאתגרים

ישפינה.לכלמגיעותקשותתמונות

שפועליםאינטרסנטייםגורמיםהרבה

האינ־מהלחשובצריךתמידהזו.בגזרה

טרס

$TS1$האינטרס$TS1$

$DN2$האינטרס$DN2$המידע".מאחורי

למסך״להתמסר׳׳לא

מיגםעמיחי־המבורגר,פרופ׳לדברי

והסרטוניםההודעותאתשמעבירים

הפא־לזריעתפחותלאאחראיםהלאה

אנח־הפייסבוק׳׳בעידןבציבור.ניקה

ואתהלייקיםאתהזמןכלמחפשיםנו

לשמורעלינו״אבלאומר.הואהריגוש״,

להיותולאפנימיתשליטהמיקוד,על

לה־עלינוהכפיים.במחיאותתלויים

בין

$TS1$להבין$TS1$

$DN2$להבין$DN2$בע־מהוויםאנחנופעמיםשהרבה

צמנו

$TS1$בעצמנו$TS1$

$DN2$בעצמנו$DN2$מידעהפצתבעצםשליליגורם

שנועדמידעזהומניפולטיבי.נאמןלא

אנח־כקבוצה.בנולפגועפעמיםהרבה

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$פאניקהשללזריעהשותפיםהופכים

זה,אתלהגידקשההישראלי.בציבור

עםפעולהמשתפיםאנחנולמעשהאבל

לזה״.שהתכוונובליהאויב

הכוונה?למה

שבהםמעבירים,שאנחנו״הסרטונים

מש־שנפצעו,במחבליםלינץ׳מבצעים

רתים

$TS1$משרתים$TS1$

$DN2$משרתים$DN2$בסרטוניםשמשתמשהאויבאת

ולאעריכהכשישבמיוחדנגדנו,האלה

המ־ידיעללפניקרהמהבאמתרואים

חבל

$TS1$המחבל$TS1$

$DN2$המחבל$DN2$.לקורבנות.אותםהופךזהשנפצע

אנ־הנהאחד,מצדזהירים.להיותצריך

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$,אבלאותם,הבסנושלסוגניצחנו

של־תמונהפהיוצריםאנחנושני,מצד

פיה

$TS1$שלפיה$TS1$

$DN2$שלפיה$DN2$להילחםצריךהתוקפניים.אנחנו

פצוע,באדםלינץ׳שמבצעיםבאנשים

צריךפיושעלחוקישדיין,וישדיןישכי

סר־מצלמיםכשאנחנובמדינה.לפעול

טון

$TS1$סרטון$TS1$

$DN2$סרטון$DN2$בסוגונגמרמתחילהסרטובוקצר

אנ־במחבל,לפגיעהניסיוןאולינץ׳של

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$מה׳תראושאומר:האויבבידיכלי

צילמואפילוהםוהנה,עושים,היהודים

זה׳״.את

רגי־קבוצותישהאוכלוסייה״בקרב

שות

$TS1$רגישות$TS1$

$DN2$רגישות$DN2$חדשיםעוליםשואה,ניצולייותר

מקשה״,וזהעבריתדוברישלאומהגרים

לרובאלה״לקבוצותררימן.פרופ׳טוען

גבוהההחרדהואזתמיכה,קבוצתאין

הדב־עללדברמקוםשיהיהצריךיותר.

רים.

$TS1$.הדברים$TS1$

$DN2$.הדברים$DN2$,במ־מישהוששכלואנשיםבנוסף

לחמה

$TS1$במלחמה$TS1$

$DN2$במלחמה$DN2$חדשאירועטרורבפעולתאו

מחדש.החרדהאתאצלםלעורריכול

המטלפ־החם.בקובער״ןעובדאני

נים

$TS1$המטלפנים$TS1$

$DN2$המטלפנים$DN2$אבללהתקשר,ממשיכיםהרגילים

אנשיםהאחרוניםהאירועיםבעקבות

התעוררותישלהתקשר,התחילורבים

מסוימת״.

הללו?ההודעותמוללפעולכדאיאיד

לאירועיםהחשיפהאתלמתן״חשוב

מפעםחדשותולשמועטראומטיים

מוסיףשניות״,30כללאאבללפעם

החברתית״המדיניותדרימן.פרופ׳

הדבריםאתשמווסתיםלהיותצריכה

צריךהזמן.כלתהיהלאשהחשיפהכדי

שאפשרכמהעדהאירועיםעללבשר

צרי־התקשורתושקולה.רגועהבצורה

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$תמונהלהציגצריךאחראית,להיות

הרבהודאות.חוסרתיצורשלאאמינה

אנ־זמן,מדייותרכשמחכיםפעמים

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$ישואזגבוההלחרדהנכנסים

התמוטטות״.

TS1$$וצ:TS1$$וצ־קשהבתקופהחיים״אנחנו

$DN2$:וצ$DN2$כמההשגרהעלולשמורלנסותריר

$i$1STרובמהיחימע$$1STעמיחי־המבור־פרופ׳מסכםשיותר״,

$2ND$רובמהיחימעi$2ND$.מגיעיםאנחנושאםלהבין״צריךגר

אנחנוטוטלית,נוירוטיותשללמצב

נוירוטיותמרובדבר.שוםמשרתיםלא

הצפון.אתלגמרישאיבדואנשיםיש

מוללעמודצריכיםהמוסרייםהערכים

וגםפיהםעללהתנהגעלינועינינו.

ההוריםלילדים.הלאהזהאתלהעביר

לנהללשפיות,דוגמהלהוותצריכים

TS1$$הקט:TS1$$הקט־למסכיםלהתמסרולאיוםסדר'■י

$DN2$:הקט$DN2$
לשמורולנסותאיזוניםעללשמורנים.

הניתן״.ככלנורמלייםחייםעל

WW,הודעותרביםהורים״עבורגן:מרמתאםנועה

כפתורעלהקלההידולחץ.פחדיוצרותכאלה

נשלחותהאלהההודעותהריאותי.מכעיסהה׳סנד׳

גםכשהעצביםהנוכחיבמצברחבה.מאודבתפוצה

מועיל"ולאמוסיףלאבטחזהרופפים,ככה

עמוד 2


