
משחררים

רסןכל

בנדראריע

שהתפשטווההסתהההתלהמות

פשעילאחרהחברתיותברשתות

מדוברכמהעדשובמוכיחותהשנאה

"מספיקמשליטהשיצאהבזירה

לעשותכדימזהשיושפעאחדמטורף

בתחוםמומחיםמתריעיםמעשה׳/

מהשורש,בזהנטפללא"אםומבהירים:

המועד"אתנאחר

בנדראריע

TS1$$לה■TS1$$לה־בארצנו.פשטולהבות99

$DN2$■לה$DN2$
שללהבותאלימות,שלבות

השבועבסוףאמרשנאה׳/

בכי־ריבליןראובןהמרינהנשיאהאחרון

כר

$TS1$בכיכר$TS1$

$DN2$בכיכר$DN2$עליהפלסטיניהפעוטרצחלאחרציון

שירהשלוהרצחרומאבכפררוואבשה

אבלשעבר.בשבועהגאווהבמצעדבנקי

ובכיכ־ברחובותרקלאפשטוהלהבות

רות

$TS1$ובכיכרות$TS1$

$DN2$ובכיכרות$DN2$,הנשיאלביתגםהגיעואלאהעיר

שלוהפייסבוקלרףנכוןיותראועצמו,

וכללוגידופיםחרפותנאצות,שהתמלא

גולשיםהיתר,ביןחייו.עלאיומיםגם

בעקבותהאחרוניםבימיםלריבליןכתבו

גרוע״,יהיהשסופךתראה״בוגר,דבריו:

מיגםהיההערבים״,״נשיאכונההוא

ישראל״ו״עוכרתתאסלם״״לךלושקרא

ברשת.הופצוכאפייהעטויותמונותיו

בצ־הכנסתשחברלאחרלכך,בנוסף

לאל

$TS1$בצלאל$TS1$

$DN2$בצלאל$DN2$פו־פרסםהיהודי()הביתסמוטריץ׳

סטים

$TS1$פוסטים$TS1$

$DN2$פוסטים$DN2$במצעדהדקירהאתגינהשבהם

כתבוגולשיםברומא,הרצחואתהגאווה

״פשיסט״,שלך״,הידייםעל״הרםכילו

הפייסבוקעמודגםועור.ארם״״חלאת

שהיהבנט,נפתליהיהודי,הביתיו״רשל

במוצאיהמחאהבעצרתלנאוםאמור

להגיע,לאהתבקשאךהאחרונההשבת

בי־ומותה״רמהכגון:באמירותהתמלא

דיכם״,

$TS1$,בידיכם״$TS1$

$DN2$,בידיכם״$DN2$מג־״פופוליסטצבוע״,״שקרן

עיל״

$TS1$מגעיל״$TS1$

$DN2$מגעיל״$DN2$ומסיתים״.רוצחיםשלו״סנגור

ברא־ופייסבוקהחברתיות,הרשתות

שן,

$TS1$,בראשן$TS1$

$DN2$,בראשן$DN2$להתלהמות,לזירהמזמןכברהפכו

ולשיחלשיימינגבריונית,להתנהלות

ר״רלדבריומחנות.מפלגותשחצהאלים

בחוגסגלחברתברקאי,לוינשטייןהילה

וחוקרתאריאלבאניברסיטתלתקשורת

הפולי־בשיחפסיכולוגייםהיבטיםשל

טי

$TS1$הפוליטי$TS1$

$DN2$הפוליטי$DN2$,ברשתהאחרונהההשתוללותברשת

העכבות״.הסרת״אפקטשלתופעההיא

שקל״אףברקאי,ר״רלטענתזאת,עם

בחולייהטכנולוגיהאתלהאשיםונפוץ

האחראיתשהיאלהוכיחקשההחברה,

רי־הנשיאשלהתמונהלהם.הבלעדית

בלין

$TS1$ריבלין$TS1$

$DN2$ריבלין$DN2$תוכניתמבחינהשונהלאבכאפייה

בתקו־רביןנגרשהונפורומיםמשלטים

פת

$TS1$בתקופת$TS1$

$DN2$בתקופת$DN2$השת־זאתשבכלמהאוסלו.הסכמי

נה

$TS1$השתנה$TS1$

$DN2$השתנה$DN2$אחתתכונהובעיקרהפלטפורמה,הוא

פי־להפגנהבניגודהאנונימיות.שלה:

זית,

$TS1$,פיזית$TS1$

$DN2$,פיזית$DN2$אחרכלוהזדהותפומביותשדרשה

החב־שלט:נושאאותךלראותהיהיכול

רים,

$TS1$,החברים$TS1$

$DN2$,החברים$DN2$ב׳הפגנה׳המשפחהבעבורה,הבוס

האנוני־מזוהה.לאלרובהאדםברשת

מיות

$TS1$האנונימיות$TS1$

$DN2$האנונימיות$DN2$גבולותלפריצתגםלהובילעשויה

לאאחראףהריחברתיות,ונורמותמוסר

אתה״.מייורע

מים״פיהם״ממלאים

לראותאמפירייםבמחקריםנטייה״יש

בפייסבוקאחרכלשלהרגילותשהרעות

שנ־מרעותיותרמוקצנותברשתותאו

ביע

$TS1$שנביע$TS1$

$DN2$שנביע$DN2$,נהון,קריןפרופ׳אומרתביומיום״

המידעשלפוליטיקהוחוקרתמרצה

ספרובביתוושינגטוןבאוניברסיטת

ואסטרט־דיפלומטיהלממשל,לאודר

גיה

$TS1$ואסטרטגיה$TS1$

$DN2$ואסטרטגיה$DN2$״זאתהרצליה.הבינתחומיבמרכז

אליך,לבשישימורוצהאתהשאםמפני

שםחרה.יותרעמדהלהביעצריךאתה

אתשמשתפיםככלשיתוף.הואהמשחק

ולבל־לוויראליהופךהואשלך,המידע

תי

$TS1$ולבלתי$TS1$

$DN2$ולבלתי$DN2$לקבוצותמגיעהואמאורומהרנשלט

אליהם״.להגיעיכולההייתלאשבחיים

ניתןובהנהון,מצביעהשעליהתופעה

הפייסבוקבעמודיהשבועלהבחיןהיה

IIהבינתווומיהתרכזהמבורגר,עמיחייאירפרופסור

ריבלץשללעמודנכנס״כשאתה)בתמונה(:הרצליה

אינדיווידואליקוללךשישלהראותרוצהאתהבפייסבוק,

מסריםלתתצריךואתהרייטינגבנויההרשתשלך־.בקבוצה

אחדכלאידיאולוגי,מאבקכשמדוברעיניים.מאירימפוצצים

אלים״יותרתהליךיוצרתהגבוההיותרבריקדהעלעולה

הכ־יו״רושלריבליןהמרינהנשיאשל

נסת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$הנ־להגנתשיצאארלשטיין,יולי

שיא

$TS1$הנשיא$TS1$

$DN2$הנשיא$DN2$בשלמתלהמתביקורתהואגםוספג

כלומרה״הומופיליה״,תופעתהיאכך,

הדומה.אהבת

להתלהםבטוחרימרגיש״אתה

בשלהפיזיבעולםמאשריותרבפייסבוק

לך,שדומיםבאנשיםבעיקרמוקףהיותך

נהון.פרופ׳אומרתביטחון״,לךנותןוזה

אנ־מחפשיםאנשיםהישראלי,״במקרה

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$ואנשיםלהתלהםכרילהםרומים

וזהלתקוף,כריאחרותהשקפותבעלי

רואיםאנושבההעררלתופעתגםקשור

נוהרותושמאלימיןשלגדולותקבוצות

עלאליהןמצטרפיםואנומסויםלכיוון

השקפתנו״.פי

בשיחהציוןנקודתנהון,פרופ׳לדברי

בתקופתהייתההישראליהאינטרנטי

הנעריםחטיפת״מאזאיתן.צוקמבצע

יותרימניוגםיותרמתלהםהפךהשיח

״מער־אומרת.היאאמפירית״,מבחינה

כת

$TS1$״מערכת$TS1$

$DN2$״מערכת$DN2$החרי־רקמכןלאחרשבאההבחירות

פה

$TS1$החריפה$TS1$

$DN2$החריפה$DN2$שאמו־פוליטיקאיםשכןהשיח,את

רים

$TS1$שאמורים$TS1$

$DN2$שאמורים$DN2$אתלמתןואחראיםמנהיגיםלהיות

והקהליםהרסן,אתשחררודווקאהשיח

כך,מתנהגיםהםאםאמרו:בהםהצופים

המרחקבעצםמאזיכולים.אנחנוגם

התקצרהפיותוסתימתהסובלנותבין

מאור״.

והפי־המילוליתהאלימותלטענתה,

זית

$TS1$והפיזית$TS1$

$DN2$והפיזית$DN2$שלסוגיצרוהמקווןלעולםמחוץ

רעה״,להביעפוחדים״אנשיםהרתעה.

אתהבריונותכזו״כשישאומרת.היא

האח־הימיםשלהתופעהפעמיים.חושב

רונים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$הןחברתיותרשתותמרתקת.היא
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יוצראלים"שיוו

אלימיםאנשים

יכולהכלואז

ריבלין,לקרות".

בנט,אדלשטיין

וסמוטריץ'

מוסטיםמימין:

בפייסבוק

מהימים

האחרונים

זינדל,יונתןצילום:

איזק90פלאש

90פלאשהררי,

אלסטר,מרים

90פלאש

מכך.יותרזהאבלהחברה,שלשיקוף

וההס־ההתלהמותכאלהלךשישברגע

למה,

$TS1$,וההסלמה$TS1$

$DN2$,וההסלמה$DN2$ויוצ־מציאותמעצבותהרשתות

רות

$TS1$ויוצרות$TS1$

$DN2$ויוצרות$DN2$מדרוןיוצרותהןחרשים.תהליכים

ערשנחשבמהגםלמשלשבוחלקלק

משהוהואמרכזאורךכימיןלאחרונה

לראותאפשרלהוקיע.צריךאותושגם

שיצאהכנסת,יו״רשלבפוסטהיטבזאת

וחטף״.ריבליןעללהגן

הפו־שהמנהיגיםסבורהנהוןפרופ׳

ליטיים

$TS1$הפוליטיים$TS1$

$DN2$הפוליטיים$DN2$ולנ־יותרלגנותצריכיםהיו

סות

$TS1$ולנסות$TS1$

$DN2$ולנסות$DN2$רבים״לצערי,הרוחות:אתלהרגיע

כשנוחמגיביםאומיםפיהםממלאים

נגרחזקהאמירהלהיותצריכהפהלהם.

והניסיוןוהגזענותההסתהשלהתופעה

להיותצריכהומילולית.פיזיתלאלימות

הזה״.בנושאסובלנותאפס

המי־האלימותכיקובעתהיאעור

לולית

$TS1$המילולית$TS1$

$DN2$המילולית$DN2$החברתיותוברשתותבפייסבוק

בשמאל״גםהימין:שלנחלתורקאינה

ישבווגםקיצוניות,מאורתגובותיש

נוראית״.מילוליתאלימות

לבנותשומתאתמפנהנהוןפרופ׳

כדיגדולהלאקבוצהשמספיקהלכך

הרבהשהםרושםוליצוררעשלחולל

״נשא־באמת.שהםמכפיגדוליםיותר

לת

$TS1$״נשאלת$TS1$

$DN2$״נשאלת$DN2$עו־האנשיםמתוךכמההשאלה

ברים

$TS1$עוברים$TS1$

$DN2$עוברים$DN2$בע־להתלהםנודדקרקסכמו

מור

$TS1$בעמור$TS1$

$DN2$בעמור$DN2$עדהשאלהעולהואזאחר,אוכזה

יותרגדוליםקהליםמייצגיםהםכמה

אומרת.היאקהלים״,שלסוגואיזה

מתלה־באותםהבחנתיזה״בהקשר

מים

$TS1$מתלהמים$TS1$

$DN2$מתלהמים$DN2$כךואחרריבלין,נגדמגיביםממש

ומגיביםהכנסתיו״רשללדףנכנסים

אצלו״.

משקפותרקלאהרשתותלדבריה,

מטורף״מספיקמהלך:יוצרותגםאלא

מעשה.לעשותכרימזהשיושפעאחר

יגאלמספיקהיהרביןאתלרצוחכרי

תופעתראש.להקלאסוראחר.עמיר

מקצינה.היאוברשתותמסוכנתהעדר

שקורהוערהערראחרילעקובנוטים

במשרדהפקירשלההתאבדותכמואסון

מכיםלאברשתלחייושירדוהפנים

החטא״.על

להסס״״מספיק

שיאהקיץ,שיאשלבתקופה״אנו

אנ־עלמשפיעשזהספקליואיןהחום,

שים״,

$TS1$,אנשים״$TS1$

$DN2$,אנשים״$DN2$המבור־עמיחייאירפרופ׳אומר

גר,

$TS1$,המבורגר$TS1$

$DN2$,המבורגר$DN2$שלהפסיכולוגיהלחקרהמרכזראש

במר־לתקשורתהספרבביתהאינטרנט

כז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$מגוחך,אולי״זההרצליה.הבינתחומי

מת־האווירכשמזגברור.קשרישאבל

חמם,

$TS1$,מתחמם$TS1$

$DN2$,מתחמם$DN2$תוקפנות.גםוישנהעוליםהטורים

הע־כלאתמוציאארםהדיגיטליבעידן

צבים

$TS1$העצבים$TS1$

$DN2$העצבים$DN2$החברתיות״.ברשתותבבית

וברשתותבפייסבוקהשיחלדבריו,

ידייםהורדתשלשיחהואהחברתיות

שאתההשניהצראתלשכנעוניסיון

התק־גם״לצערי,הטועה.והואהצודק

שורת

$TS1$התקשורת$TS1$

$DN2$התקשורת$DN2$אומר.הואפעולה״,זהעםמשתפת

מהתופעותמתנערהימיןמחנה״רוב

בת־כזהעליהוםכשישאבלהקיצוניות,

קשורת

$TS1$בתקשורת$TS1$

$DN2$בתקשורת$DN2$הכללהוישסטריאוטיפיתברמה

התגוננות,שלהפוךמצביוצרזהגסה,

זהההתקפה.היאטובההכיההגנהואז

מסמןכשאתהמוכר.פסיכולוגיתהליך

עלהפוךמצביוצראתהכללית,מטרה

הבעיה,בשורששתילחםבמקוםהפוך.

המ־בתוךהזדהותשלמצביוצראתה

חנה

$TS1$המחנה$TS1$

$DN2$המחנה$DN2$ואזמותקפים,מרגישיםכולםוהם

אתההשוטיםבעשביםלהילחםבמקום

אדיר.מחנהעםמתמודדעצמךאתמוצא

הקונפ־שלהסלמהיוצריםרקאנובכך

ליקט.

$TS1$.הקונפליקט$TS1$

$DN2$.הקונפליקט$DN2$ריבליןשללעמודנכנסכשאתה

עורשאתהלהראותרוצהאתהבפייסבוק,

אינדיווידואליקוללךשישקיצוני,יותר

רייטינגעלבנויההרשתשלך.בקבוצה

מאירימפוצציםמסריםלתתצריךואתה

אידיאולוגי,מאבקעלכשמדוברעיניים.

וזהגבוההיותרבריקרהעלעולהאחרכל

אלים״.יותרתהליךיוצר

החריפותההתקפותהמבורגר,לדברי

לדבריושכןאותו,מפחידותריבליןעל

שצריךביותרבעייתיתבתופעהמדובר

נקודתיתבעיה״זומהשורש.בהלטפל

שלבקטעולאנכוןבהלטפלשצריך

״מכאןהמבורגר.אומרידיים״,הורדת

רב״.המרחקנגועהימיןשכללומרוער

פתחוהתופעהעםלהתמודדכרי

במר־נוספיםוחוקריםהמבורגרפרופ׳

כז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$לשימושלמידהתוכניתהבינתחומי

הביניים.בחטיבותבאינטרנטואתינאות

השיחכלפיסלחניםאנופעמים״הרבה

אלאמילים׳,רק׳זהואומריםברשת

ומ־מחובריםוהאופלייןהאונלייןשהיום

שפיעים

$TS1$ומשפיעים$TS1$

$DN2$ומשפיעים$DN2$״המדיוםאומר.הואזה״,עלזה

הביתזההצעיריםמבחינתהאינטרנטי

אנ־יוצראליםשיחגרים.הםשםשלהם.

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$לקרות״.יכולהכלואזאלימים

לקרםהחוקלרשויותקוראהואבנוסף

עם״מספיקמרתיעה:הרשעהשלחקיקה

אינ־חופשעלדיבוריםועםההיסוסים

טרנטי

$TS1$אינטרנטי$TS1$

$DN2$אינטרנטי$DN2$.וצריךאדומיםקוויםישמוחלט

שכןמחר,ולאהיוםכברזאתלעשות

המועד״.אתלאחרעלוליםאנואחרת

הנזידו!שלפוליטיקהחוקרתנהון,קריןפרום׳99

החברה,שלשיקוףהןחברתיות"רשתות)בתמונה(:

מעצבותהרשתותההתלהמות,בעקבותמכך.יותרזהאב

לאחרונהשנחשבמהגםשבוחלקלקמדרוןויוצרותמציאות

זאתלראותאפשרלהוקיע.שצריךמשהוהואמרכזאורךכימין

וחטף״ריבלץעללהגןשיצאהכנסתיו״רשלבמקרה
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