
הרבנזת: מדרגות *711 אצייץ אני
64 > הדיגיטלי בעידן גירושים

כך 1אינפרדנ 64
 כמעט משנה החברתיות הרשתות עידן
 מתגרשים זוגות שבה הדרך את גם הכל,

הדר אלון / דיגיטלית לפרידה המדריך

 מחוברים כולם שבו בעידן אבל קלות, פרידות אין נכון,
 ממי להתנתק קשה יותר שעוד מתברר הזמן, כל
 עלולים מסרון או תיוג תמונה, כל הלב. את לך ששבר

 נאלצו לא בכלל וגרושות גרושים שפעם דילמות ליצור
 האקסים את לחסום כדאי האם אז איתן. להתמודד

 פנים או בווססאפ במייל, לריב: עדיף איפה בפייסבוק?
 לתמונה לב על לחצת בסעות אם קורה ומה פנים? אל

למצבים כללים 12 באינססוש? העלתה שלו שהנוכחית
עליהם קסן קומפליקייסד" ש״איסס

ף1יז *י־•!
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 פלוס גרוש בדוי), (שם אבי
הפנויים־ לשדה יצא שלוש,
 רבות שנים לאחר פנויות

הראשו בחודשים מונוגמית. זוגיות של
 הרגיש המשפחתי התא פירוק לאחר נים
בע הפרחים כל את לקטוף הרגע שזה

ההיכ אפליקציות לתוך צלל הוא רוגה.
 בחשבון תמונות להעלות והתחיל רויות,

 החדשות הבחורות עם שלו הפייסבוק

איט בצפון סקי באתר נופשים פה בחייו.
 פרועה. במסיבה צ׳ייסר משיקים שם ליה,
 שהילדים שכח אבל החיים, על עף אבי

עו הטכנולוגיה, לדור שנולדו אלו שלו,
 כשהוא הכל, אחרי ברשת. אחריו קבים
 שם אי בישראל, בית ילדיו אם עם הקים

המ תוכנת בקושי האנלוגיים, בניינטיז
פעלה. סרים

 סבבה, זה שמה אבא כואבת. התוצאה
 אמא. לא שהיא בחורה עם אבא לא אבל

 וירטואלית, ארטילריה שיגרו ילדיו אז

 האב חשבון. לסגור אבא של הוול כמו ואין
 את שלו מהעמוד להסיר מיהר ההולל

 מאוחר היה זה אבל המסגירות, התמונות
בעבו והקולגות החברים המשפחה, מדי.
 בטלנובלה מעודכנים היו כבר כולם דה,

מהם. קליק במרחק שהתרחשה האכזרית
 על רבות דובר האחרונות בשנים

 את הדיגיטלי העידן שינה שבו האופן

 עכשיו האהבה. וחיי הרייטינג תרבות
 וההשפעות ההשלכות על גם לדבר הזמן
 ובניית הכואב הגירושים בתהליך שלו

בת ילדים כשיש במיוחד שאהרי, החיים

מונה.
המק המנהלת דניאלס, שירי ד״ר
 היא ער״ן, עמותת של הארצית צועית

 הדיגיטלי. בעידן לפסיכולוגיה מומחית
 דיגיטלי בעידן אנלוגי "כאב החדש ספרה

וגירו פרידה עם חיובית התמודדות -
להתמו כלים מציע מטר), (הוצאת שים"
 כך כל והרגיש המורכב המצב עם דדות
 עם שיחות ולצד - דניאלס עם ביחד הזה.

 - ורשת פסיכולוגיה ומומחי מתגרשים
 לסייע שיוכלו רשת כללי רשימת בנינו

פרידה. של במקרה
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 עמיחי־המבורגר: יאיר פרופ׳-------------ץ
 היא פייסבוק של "החוויה

 ונוצרות מהיר, ריגוש של
 בעיני רואים אנו מערבולות.

 מלכלך השני הצד את רוחנו
 של במנגנון ופועלים עלינו,
 להורגו/ השכם להורגך, ׳הבא
 העיר. בכיכר נמצא הרעל
 קטן משבר הדיגיטלי, בעידן
לצונאמי" רגע בן הופך

_____________________________ __________J

 הפייסבוק חשבון אחר תעקבו אל /1
האקסים של והאינסטגרם

 נגררים אחד ערב עצמם את מצאו שלא מי שיקומו
 אורות האקס/ית(יש גר/ה שבו לרחוב השבור ליבם אחרי

 החברים את חקרו או בסלון?) החשודה הדמות זו מי בבית!
 לדעת כדי רק מהשב״ב, ג׳ורג׳ קפטן היו משל המשותפים,

 טרופי בלילות להם שנדמה כמו חוגג/ת באמת הוא/היא אם
געגועים.
התג שלי "חברה סטוקר. להיות קל הדיגיטלי בעידן

 לחשבון נכנסת היא היום ועד שנים, שמונה לפני רשה
 שלה הגרוש של הפייסבוק

 משותפים חברים דרך
מספ אחריו", ועוקבת

בדוי), (שם מיכל רת
 בעצמה שהתגרשה

שנים. חמש לפני
 שהיא אומרת "היא

להתנתק, מצליחה לא
 קורה מה לראות חייבת
מטו אובססיה איתו.
 אותה עזב הוא רפת.

 כל אהבה. לו ויש
 קשר לפתח מצליחה לא היא האלה השנים
חדש".
ואת?

 נכנסת פעם ומדי סקרנית, אני "גם
 את מכירה אני האקס. אחרי לעקוב לפייסבוק
 מעלה שהוא התמונות לפעמים האובייקט.

 ואז משעשע, וזה המציאות, את תואמות לא
עוקבים, כולם שלי. החברות את משתפת אני
 איפה השאלה חזק. הוא שלנו הסקרנות יצר

הגבול".
 לדעת רוצה שאני מה כל הנוכחי, "בעידן

 שאף בדוי), סימון(שם אומרת יודעת", אני
 כל "אני שנים. חמש לפני התגרשה היא

 אני להתאפק. יכולה לא בבילושים. הזמן
 אירועים לאיזה שלי, הגרוש אחרי עוקבת

 מי עצמו. את מתייג הוא איפה הלך, הוא
 נמצא הוא הנה, שלו. החדשים החברים
 בנות שלוש והוסיף בקולומביה בחופשה
יפה? מישהי הן. מי בודקת אני חדשות.

המ כל את ואבדוק שלה לפרופיל אכנס
 האחרונים בימים הייתה היא שבהם קומות

 הם בהם. היה שהוא המקומות עם ואצליב
חדשה! חברה לו יש מקומות? באותם היו
 חלקם אולי סיפורים, לעצמי רוקמת אני

הרסנית". היא הזו הנגישות מופרכים.
"אנ לעצמם? מכאיבים אנשים מדוע

 הם כי הכאב, על לוותר ששים לא שים
 ישתנה משהו שאולי המשאלה על לוותר מפחדים

 "זה העצמי. ההרס מנגנון את דניאלס מסבירה יחזרו", והם
 טראומטיים הכי האירועים אחד זה גירושים במקום. תוקע

 גורר התהליך איתם. להתמודד זמן הרבה הכי ולוקח בחיים,
 במקום במעמד, בסטטוס, חיים, ברמת ירידה רבים: שינויים

 ולבנות הסכנות את להקטין עדיף כזו בתקופה המגורים.
והלייקים". העוקבים מספר פי על ולא מחדש, עצמי ערך

הסטטוס טם הרגיטו / 2
 עוד לעיתים, הראווה. חלון הוא פייסבוק רבים, עבור

 יומיים הסטטוס. את משנים כבר מהרבנות, היציאה לפני
 בני עם תמונות להעלות רוצים הכוחות הפרדת לאחר
"אנ עליהם. קטנה שהפרידה לעולם לשדר השני, המין
 פרופ׳ אומר העולם", כל בפני הפרטיות את פותחים חנו

 של הפסיכולוגיה לחקר המרכז ראש עמיחי־המבורגר, יאיר
 ומומחה פסיכולוג בהרצליה, הבינתחומי במרכז האינטרנט

 ברגעים מאושרים, כשאנחנו "גם הדיגיטלי. בעידן ליחסים
 הפכנו נוכח. העולם כל כשמתגרשים, וגם אינטימיים, הכי

 אבל, של תהליך יש - עשר עד לספור צריך לנרקומנים.
 לעצור, צריך והשלמה. פרידה של פסיכולוגי אקט צריך

ביני הכשלים את היחסים, מערכת סיום את לעכל לנשום,
 למערכת מוכנים אז רק הקשר. סיום על אחריות לקחת כם,

 חשבון את לעשות מאפשר לא הפייסבוק הבאה. היחסים
ונוצ מהיר, ריגוש של היא פייסבוק של החוויה הזה. הנפש

 רואים אנו מערבולות. רות
 השני הצד את רוחנו בעיני
במ ופועלים עלינו, מלכלך

 השכם להורגך, ׳הבא של נגנון
עו עם שעבד כפסיכולוג להורגו׳.

 אלמנט את פעמים הרבה ראיתי דין רכי
שמג נבואה עצמית. הגנה מתוך נובע ההרס

 בעידן העיר. בכיכר נמצא הרעל עצמה. את שימה
לצונאמי". רגע בן הופך קטן משבר הדיגיטלי,

w / פרסם" או "שתף" טל תלחצו אל" 
טצבניים כשאתם

 פוסטים לעולם לשחרר כדי אור ענבל להיות צריך לא
 תמונה הקפיץ שהאקס מספיק לגנוז. שעדיף וסרטונים

 מעצמן יכתבו והידיים בקו־פנגן, הטורקיז מחופשת
 טרח לא גם כשהמניאק במיוחד ארס. נוטף משהו

החודש. מזונות להעביר
חבר ברשתות עצמם את מאבדים "אנשים

 מתארים "מתמסכנים, דניאלס. אומרת תיות",
 תמיכה לקבל רוצים הם כי כקורבן, עצמם את

 יש בלייקים. היום שמתבטא מה לב, ותשומת
 בברזל להכות שצריך מוטעית קונספציה לנו

 להעמיד הזדמנות להחמיץ לא חם, כשהוא
 אתה בנחת, מגיב כשאתה אבל במקומו. האקס את

לב שלך החברים את שמאלצות מביכות לדרמות נשאב לא
 עבודה, לחפש תלכו מחר ארץ. דרך על לשמור צריך צד. חור

 הפרופיל את לבדוק הוא יעשה שהמעסיק הראשון והדבר
 שלכם. החברים מי העליתם, פוסטים איזה ברשת. שלכם

 ברגשות שולטים לא שאתם יחשוב שהוא רוצים לא אתם
שלכם".

 לקרוא יודטים שלכם הילדים זכרו: /
מאוד יפה
הגירו בקרבות הוריהם של ערובה בני הם ילדים פעם לא
 על במאבקים בהם שמשתמשים הורים יש המכוערים. שים

 הנורא ואולי האויב, בעורף לרגל מהם מצפים המשמורת,
 הגרוש. עם חשבונות לסגור לאמצעי אותם הופכים מכל:

 כל של גם הפגיעה, טווח את מגדיל רק הדיגיטלי המרחב
לעימותים. כך שנחשפים ילדיהם של וגם הזוג מבני אחד

 ׳תנחשו הכל. קוראים שהילדים שוכחים "ההורים דניאלם:
 21 כבר שילם לא מי הילדים, של לקייטנה כסף העביר לא מי

 אם וגם שיימינג, עם מתמודדים וגרושות גרושים מזונות׳. יום
 לקרוא הספיק כבר מישהו הפוסט, את ומוריד מתחרט הפוגע
אותו".

מג לפלטפורמה מפלטפורמה המידע עובר שבה הקלות
 שבו פוסט העלה "מישהו והסיכון. הפגיעה עוצמת את בירה

 אחר", בגלל הקשר את פירקה שהיא בזה גרושתו את האשים
 הם אם בעצמו שיפגע לילדים כתב "הוא דניאלס. מספרת

 מלאים. שמות בציון והכל הזה, האפס עם להיות לאמא ייתנו
 לפייסבוק כשפניתי סוף. בלי הנפיץ הפוסט את שיתפו אנשים
 אחד אף האישה. את האשימו בווטסאפ. רץ הוא אותו, להוריד

לילדים". יעולל זה מה חשב לא

r——<־־
 דניאלס: שירי ד״ר

 שוכחים "ההורים
 הכל. קוראים שהילדים

 העביר לא מי ׳תנחשו
 של לקייטנה כסף

 כבר שילם לא מי הילדים,
 גרושים מזונות׳. יום 21

 עם מתמודדים וגרושות
 הפוגע אם וגם שיימינג,

 מישהו הפוסס, את מוריד
אותו" לקרוא הספיק כבר

 דניאלס. שירי ד״ר
 שמתהווה "בזמן
 אל חדש, קשר

 לרשתות תיכוסו
החברתיות"

עמוד 3



\־

העבד,אתלמחוקתמהרואל
יעזורלאזה

מירחתמונהאואהבהמכתבקריעתכמואין

אבלהפרידה.כאבאתבמקצתלשכךכדידבש

כל.לעיניחשופיםהאלבומיםהדיגיטליבעידן
אקטאלאפרטית,פעולהלאכברהיאהשמדה
כשימצאולהיפגעיכוליםוהילדיםהאקסהצהרתי.

עדייןברשתמחקתם,אתםאםוגםלפריים.מחוץעצמםאת

מחייהםאוהקודמים,מחייכםמזכרותלהסתובבעלולות

מיליוןיששליהנוכחי"לחברשלכם.הנוכחייםשלהקודמים
סימון.מספרתשלו",הגרושהעםמחובקהואשבהןתמונות
היוםהבעיה:אותי.מחרפןוזהאותן,להורידטרחלא"הוא

האקס.אצלבענן,במחשב,בפייסבוק,דבר.לכלגיבוייםיש
בימינו".נמחקלאדברשוםהשחרור.עלמקשההגיבוי

מההיצעהסתחררואל

אנחנוהחברתיות,והרשתותההיכרויותאפליקציותכלעם

ביד,אחתציפורלךשהייתהשנים"לאחרהשפע.בעידןחיים
ציפו־הרבהישהדיגיטליבמרהב

רים

$TS1$ציפורים$TS1$

$DN2$ציפורים$DN2$דניאלס.אומרתהעץ",על
ביותרהטובשתמידמהשבה"יש

לה־למהאזלפינה,מעברמחכה

סתפק

$TS1$להסתפק$TS1$

$DN2$להסתפק$DN2$גורםגםההיצעשיש.במה

בעיותעםרגשיתלהתמודדלא

עלולדברלהתאמץלמהבקשר.
אוימינהלהחליקכשאפשרזה

בעיה.זואבלבטינדר?שמאלה

להביןהיצר,אתלרסןחייבים
ואיזון".מידתיות

השתנההדייטיםששוקמכיוון

מי.נגדמילהביןכדאיכך,כל

הטופוגרפיהאתללמוד"צריך

מתאימהפלטפורמהאיזוולדעת

"למשל,דניאלס.מסבירהלך",
מחפשתשהיאליסיפרהמישהי

הבינהולאלטינדרנרשמהקשר,

עלשלחוציםגבריםפגשהלאלמה
חתונה".

להיזהר.גםלשכוחואסור
לאברשתוהונאה"בריונות

מזהירהנוער",לבנירקשמורים

שלמקריםחסרים"לאדניאלס.
ההיכ־באפליקציותמזויףפרופילשמעליםילדיםעםנשואים

רויות.

$TS1$.ההיכרויות$TS1$

$DN2$.ההיכרויות$DN2$שםוכתבההיכרויות,לאתרשנרשמהמורהעלשמעתי

איכשהורצינית.למטרהגברומחפשתטיוליםאוהבתשהיא

הווט־בקבוצותזהאתוהריץזהעלעלהשלההתלמידיםאחד

סאפ

$TS1$הווטסאפ$TS1$

$DN2$הווטסאפ$DN2$.בוודאישלך,התלמידיםשלהרדארעלעליתאםשלהם

רשוםהואשגםלהניחשסבירגםמהבך,להבחיןיכולהגרושגם

פותחהזוגמבניאחדלפעמיםכיליסיפרונשיםהאלו.לאתרים

מצוישכברלשעבר,הזוגבןאתלדרינקומזמיןפיקטיביפרופיל

כמהולחגוגלחבריםלספרימהרהשנייענה,הואאםחדש.בקשר

ירוק".יותרהאקסשלהדשאנאמנים.לאהאקס/ית

לאקס/ית"עד/ה?"תכתבואל
כשאתםופתאום,בזוזהנגעתםלאהפרידהלפנישנהחצי

היינוהגירושיםלאחרזמן"הרבהמתעורר.הליבידוביחד,לא

במרחקזה"הריבדוי(.)שםהילהמעידהושוכבים",נפגשים
אליו,הולךשהואאיוונטשוםאיןשהיוםרואהאניווטסאפ.
לו:כותבתאניאזבהורה,שלתמונההעלהלאהואזמןושהרבה

נהיההכללהתנתק.קשהנוראמבין.כברוהואהעניינים?׳'מה

מאליו".וברורזולזמין,יותר

בהתכתבותרקתדברואל

מספרתבווטסאפ",רקאיתימתקשרשניםשלי"הגרוש

חוסךזהברחוב.שלוםאומרבקושיטלפוני,קשר"איןמיכל.
לכתוב,נעיםלאמשהולוכשישמולי.פניםאלפניםעימותלו
אנשיםבכתבהמחשב.צגמאחורימסתתרלמייל.יעבורהוא

טקסטיםקריזות.מרירות,אגרסיביות,השדים.כלאתמוציאים
אניכותב,כשהואלפעמיםלומר.מעזהיהלאפניםאלשפנים

ליתגידתעמוד,לומרמהלךישאםשיחכה.פותחת.לא

בפנים".

עטיפת

הספר

חמשגרושהסימון,

הנוכחי,"בעידןשנים:
לדעתרוצהשאנימהכל
הזמןכלאניהדעת.אני
עוקבתאניבבילושים.
לאיזהשלי,הגרושאחרי
מיהלך,הואאירועים

שלו.החדשיםהחברים

חדשות?בנותהוסיףהוא

מיה!.בודקתאני
מקומות?באותםהיוהם
הנגישותחברה!ישלו

הרסנית"היאהזו

הישן?מהמכשירנפטרים
מהרשתהתנתקוקודם

הישןהטלפוןמכשיראתשלךלבןנותןאתה"אם

סימון.מדגישהמפייסבוק",לוג־אאוטתעשהשלך,

ההוד־לכלנכנסתיאזמזה,שכחשליהגרוש"פעם

עות

$TS1$ההודעות$TS1$

$DN2$ההודעות$DN2$.שלו".טעותשלו

הןהפרטיות,הגדרותעםהתיידדו10
צרותלכםיחסכו

עלחושבצוקיכיוםפייסבוק,שלהראשונותלשניםבניגוד
כליםהרשתלמשתמשיומספקהשבוריםהלבבותמועדוןחברי

להסוםלמשלאפשרעכשיושלהם.הפוסטיםאתלנתבכדי
המשפחהבניאתלהוציאאושלךלפוסטיםוחבריוהאקסאת

מידרומנטיתבנימהפוסטמפרסמת"כשאניהנראות.ממעגל

אתלראותיוכלושכולםכךהפרטיותהגדרותאתמשנהאני

דיסקר־מאוד"אניסימון.אומרתשלי",מהגרושחוץהפוסט,

טית,

$TS1$,דיסקרטית$TS1$

$DN2$,דיסקרטית$DN2$חדש".זוגבןעםשליתמונהאףאין

מהצדזהאתמכירהשנים,תשעזהגרושהבדוי(,)שםענת

אחריהראשונים"בחודשיםהשני.

כךכלהייתילאאניהגירושים

שליהאקסאבלברשת,פעילה
מספרת.היאפעיל",מאודהיה

לואמרתילצמצם,ממנו"ביקשתי
ייחשפושהילדיםרוצהלאשאני

להםהפריעשלו.ההוללותלחיי
בחורותעםתמונותהעלהשהוא

והיל־אניהשיחה,לאחראחרות.
דים

$TS1$והילדים$TS1$
$DN2$והילדים$DN2$אצלו".הסומיםהיינו

יותר.הרבהרחבההבעיהאבל

כמוהגדולותהפלטפורמות"כל

מבצ־פייסבוק,אינסטגרם,גוגל,

עות

$TS1$מבצעות$TS1$

$DN2$מבצעות$DN2$שהייהכלשלמדוקדקניתוח

חיפושזהאםמודעה,אופוסטעל

לגי־בנוגעעצותאודיןעורכי

רושים",

$TS1$,"לגירושים$TS1$

$DN2$,"לגירושים$DN2$היילינגר,אורנהמזהירה
בטוח.לאינטרנטהמרכזמנהלת

לנשק,להפוךיכולהזה"המידע
אובהתלבטותנמצאאדםאם

שכלרוצהולאגירושיםבתהליכי

מא־פייסבוקזה.עליידעהעולם

פשרת

$TS1$מאפשרת$TS1$

$DN2$מאפשרת$DN2$לראותיכולמילהגדיר
אותך,לתייגולאהפוסט,את

פוגעמישהואםלדווחאפשרותגםישהפתעות.למנועוככה

ומו־נכונותפעולותופוסטים.תמונותמורידיםהםבפרטיות.

דעות

$TS1$ומודעות$TS1$

$DN2$ומודעות$DN2$פעולה".לחופשיובילו

הפסקהקחוחדש?קשרבונים11
מפייסבוקקצרה

תיכנסואלחדשקשרשמתהווה"בזמן

דניאלס.מציעההחברתיות",לרשתות

ברשתות,החייםאתמיד"כשחולקים

הדיגי־לעולםעוברהרגשיהכובדמרכז

טלי

$TS1$הדיגיטלי$TS1$

$DN2$הדיגיטלי$DN2$היאהבעיהובמשפחה.בביתמתרכזולא

כמהאלאהמחשב,מולאנחנושעותכמהרקלא

אותנו".מעסיקהוא

עקבותלהשאירלאלמדו12
האקסאתתייגהשמישהינוטיפיקיישן"קיבלתי

לפרופנכנסתי"מידסימון.מספרתחדשה",בתמונה

התלב־לב.עללחצתיובטעותרעדה,שליהידשלה.

טתי

$TS1$התלבטתי$TS1$

$DN2$התלבטתי$DN2$אותו.ראתהכברהיאאוליהלב,אתלהורידאם

להסתכלאנושיכךכלזהוואלה,לעצמי,אמרתי

בדיעבדשלך.האקסשלההדשהשלבפרופיל

ikיכולזהבכוונה.זהאתעשיתיבכללאולי
הזוגבןשלשהאקסיתאותהלערער

מקרה,בכללב!להעשתהשלההחדש
לגלושלישמאפשרפיצ׳רהורדתי

איןלהגיב.יכולהלאאנונימי.באופן

טעויות".איןלאב.איןלייק,
alonihadar@hotmail.com
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דינינט
הזהבעידןרקאזלהתגרש,בבראם

אשמיםמדייותרהרגשנושנינורבנות.סלפיאיןליוגםלרןגם

כזה.אהדלבקששנעזמכדישלנולגרושיםשעוללנומהאחרי

קיצורשזהבדיגיגט,לוהטטרנדבהחלטשזהשהבנתילמרות
את"הריקוראהראשישהרביאחרישנייההדיגיטלי.בעידןלגט

דופקיםלמסדרון,הרבניהדיןמביתויוצאיםאדם"לכלמותרת

למצ־כקולונוסקופיהנונשלנטיחיוךמחייכיםושלושלךסלפי
למה

$TS1$למצלמה$TS1$
$DN2$למצלמה$DN2$או"גרושים"ההאשטאגכשלידולאינסטוש,אותוומעלים

כך"."נפרדנו
לניאוןמתחתעצמיאתוצילמתילשירותיםהלכתיאני

בוהההזאת,האחתהתמונהעלמסתכלתאנילפעמיםהצהבהב.

תודה"תגידילה,להגידורוצהלבדכךכלשהרגישהבאישה

קודם".דורזהאתעשיתשלא
בפייסבוק.שלהםהגרושיםאחרימרגליםאנשיםיודעת,אני

רוציםשלה,החדשולחברלגרושהסטוקינגאון־לייןעושים

שיכורתבקוסטה־ריקה,סאפגלשןעלאותהרואיםכשהםלמות

המ־שלמיני־נופשוןבאףהייתהשלאכמווזורחתומיניתשמש

שרד

$TS1$המשרד$TS1$

$DN2$המשרד$DN2$עםהברורההידיעהשאפילוהיאהאמתאבלבאילת.שלהם

בזהאיתהעושההואומהעכשיויוצאלשעברבעלךבדיוקמי

הניחושים.שלהגיהינוםעלבעינייעדיפההרגע,

אחתענתהפציעהפתאוםשבוהרגעאתהיטבזוכרתאני

אחתלשנייהלשעבר.בעלישלהפוסטיםלכלמתחתמסתורית

שרגערקמשלי,מהמםאהובכברלישהיהאפילוממש,כאב,זה

אותנושמשייךהחוטניתקהלאה,המשכנוידעתיאניאחרי

כאש־אוכבעליאדםבןעללחשובלהמשיךאי־אפשרלזו.זה

תי

$TS1$כאשתי$TS1$

$DN2$כאשתי$DN2$ברכושנותכתפיואתחופנתוחדשהשזופהידשראיתאחרי

טבעית.

כךכלמשתפריםהםהאיומים,הריביםאוי,הריבים,וגם
בעליוחציחודשלמשךדיגיטליים.באמצעיםמתרחשיםכשהם
לנהליכולנושלאכךכלהשניעלאחדכעסנוואנילשעבר
עברנואזקולני.לקרבתתפתחשהיאבליבטלפוןאחתשיחה

תשעיםמשונה:לתופעהלבשמתימאודמהרבווטסאפ.לדבר

וכתיבתקריאתעללאאצליהולךהיההשיחהשלמהזמןאחוז

הדבראתעושההשניהצדבעודהמתנה,עלאלאהמסרונים,

"מקליד/ה..."הבא:
שא־לפניעצמנואתלערוךפזאפשרותלנונתןהאייפון

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$כשאניהיום,החוצה.זורםהביובוכלהג׳ורהאתפותחים

נוכחותועללהודותשלאיכולהלאאניטובים,הבריםוהגרוש

אתולהכיללקררלצנן,שידעהכליבחיי,הזההרגשיהמזגןשל

לזה.זהאזשלנוהשנאהשלוהמסריחהשחורהדלקכל

פעםניהלושאנשיםהלבהריביעלעדיפיםהמייליםאפילו
אוליהםגרושיםביןמיילשתכתובותלמרותפנים.אלפנים

מתחיליםתמידכמעטהםהפלנטה.עלעלובהכיהדבר

מנ־אנילעלבונות,נגררתלאהפעם"אניבשבועה

סחת

$TS1$מנסחת$TS1$

$DN2$מנסחת$DN2$צוננת,תאגידיתדיןעורכתשלכמומייללו

בשיאכותבתאתבהתחלהובאמת,וענייני".קר

החדשותהחורףלנעלי"בנוגעהכותרתתחתהיובש,

באותועונה,שלךהגרוששאזרקצריכה".שהילדה

הואכיהנעלייםאתלקנותתצטרכיאתשהשנהיובש,

אתלומחזירהאתואזהאורתודונטיה.טיפוליעלשילם

כתופתמוצפותפסקותשלושובתוכושלךהנוטריוניהמייל

כמהלייששלכם.בנישואיםלבדהרגשתתמידאיךעל

בזיגז־שנעותמופתיצירותלמזכרת,ששמרתיכאלומיילים

גים

$TS1$בזיגזגים$TS1$

$DN2$בזיגזגים$DN2$אפלים.הכינפשלחומריוהבנאלימהיומיומי

בראשאחר.עידןבשוםלהתגרשמעדיפההייתילאועדיין,

הפייסטייםבליעושההייתימהכיהגעגועים.בגללובראשונה

TS1$$מה,TS1$$מה־כלוםכמעטמחמיצהלאאניהדיגיגטבזכותוהג׳י־טוק?

$DN2$,מה$DN2$יכולהרן,עםלבדשלישבתבכלאיתי.איננההיאשבוזמן

מאיה,היא,והנהתמונה,שליבווטסאפלעלותפתאום

מחייכתאנישלה.אבאעםמגניבמשהועושהמולי,

אירגןמישהושמחה.הילדהבסדר,הילדהויודעת,
שחור,פלסטיקמלבןבתוךאותוושםשלךהכאבאת

מהקווים.יוצאתלאשאתלוודאצריכהרקואת
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