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שבההראשונהפעם^^*

לאשמשהוהבנתי

במציאותבסדר

הטכנולוגיהעתירת

לראיוןכשהמתנתיהייתהשלנו,

הריאיוןאתסיימתיעבודה.

האדםכוחמנהלתעםהראשוני

הבא.לריאיוןבלוביוהמתנתי

נוספיםמועמדיםהמתינומסביבי

מןיוצאללאכולםלראיונות.

הניידבטלפוןשקועיםהיוהכלל

אתהרימולאכמעטהםשלהם.

הסביבהאתלבחוןכדיעיניהם

היחידההפעםלעבוד.רצושבה

והטלפוןהעינייםהורמושבה

כשנכנסוהייתהלכיסהוכנס

הזהמהסוגסיטואציותלריאיון.

מגזריםחובקותוהןלכולנומוכרות

בחוץ,אינוכברהעולםוגילאים.

למהאזהיד.בכףנמצאהעולם

הראש?אתולהריםלהתאמץ

במחקריםאנשיםשאלנו״פעם

שעותכמהאונליין?אתהמתי

אתשואליםלאכברהיוםביום?

עמיחי-יאירפרופסוראומרזה״,

לחקרהמרכזראשהמבורגה

במרכזהאינטרנטשלהפסיכולוגיה

צריך״היוםהרצליה.הבינתחומי

׳אוף-לייך.אתהמתילשאול

נייד,למחשבנייחממחשבעברנו

השלבולטאבלט.לסמארטפון

שיושביםגוגלמשקפייהיההבא

מקיףחדשעולםהעיניים.על

זמינים.הזמןכלאנחנוובואותנו

למולטי-טאסקינג.הפכוחיינו

להיותלנומאפשרהסמארטפון

ולעשותמקומותבכמהזמניתבו

יכוליםאנחנובמקביל.דבריםכמה

זמיניםולהיותלחופשהלצאת

היעילותאבלחשוב,לפרויקט

אשליה.רקהיאבהזכינושכביכול

להיותמנסיםאכןאנורבותפעמים

מקומותבכמהולתפקדיעילים

למעשהאךאחת,ובעונהבעת

מקום״.בשוםבאמתנמצאיםאיננו

עמיחי-אומרזאת״,עם״יחד

מייצרת״הטכנולוגיההמבורגר

זמןוחוסכתחיובייםדבריםהרבה

מישהועםקבעתיפעםאםיקר.

התבלבלוהוארכבתבתחנת

דרמההייתהזוהלאה,והמשיך

מתקשריםפשוטהיוםגדולה.

הטעות״.אתלתקןאיךומדברים

זורמיםלא

שהטכנולוגיה,ספקא־ן

יתרונותיה,כללמרות

רביםאתגריםמציבה

שונות.התמודדויותומזמנת

הפגיעהפוטנציאל

רחב.הואשלה

ובראשונה,בראש

המומחים,אומרים

האינטימיות.נפגעה

האנשיםעםלהיותרוצים"אנחנו

יכוליםלאאנחנואבללנו,היקרים

יעילים.להיותרוציםאנחנובי

טלפוןכלצפצוף,כלהורעה,כל

יכוליםלאאנשיםאותנו.מקפיצים

אולשיחהשלהםהילדעםלשבת

בודקיםהםכיבנחתבסרטלצפות

שלסוגזההזמן.כלהודעות

ולהיותבקשרלהיותשלנרקומניות

מהסמארטפון,פרידהכיוםשייך.

היבטיםיוצרתדקות,לחמשאפילו

לנוישחרדה.שלפיזיולוגיים

כמוהזה,למכשיראמוציונליקשר

ילדים׳/אצלמעברלאובייקט

בוודאותלומרניתןהאם

לסמארטפונ־םחזושההתמכרות

פסיכולוגי?נזקלנוגורמתולמסכים

בפסיכולוגיהמושגיש״בוודאי.

אנולזרום.Flowפלושנקרא

ומתמזגיםחוויהלתוךנכנסים

ומהשעון.מהעולםשוכחיםאיתה,

לאינטימיותקשוריםאלהמצבים

ואלהוהנוףהטבעעםולהתמזגות

ביותר.החשובותהחוויותהם

חייםשאנוהדיגיטליבעולם

הולכותהזהמהסוגחוויותבו

שניםשחסךזוגהכרתיופוחתות.

למלוןלבורה-בורה,להגיעכדי

שמובילעץגשרעםמדהים

זכוכיתרצפתיששבולבונגלו

היאהדגים.אתרואיםשדרכה

עסקים,אישהואדין,עורכת

הניידדרךלעבודהמשיכווהם

מבחינההחופשה.במהלךגם

אלאבחופשההיולאהםמנטלית

מרשיםאנחנועבודה.שלבמרחב

לחופשות,יותרלנסועלעצמנו

מצברים,בהןלהטעיןבמקוםאבל

גםאותםלרוקןממשיכיםאנחנו

זמיניםאנחנוכיהחופשה,במהלך

אתפחותחוויםאנחנולהפרעות.

שאימשהווזהה׳פלו׳שלהחוויה

צורה״.בשוםעליולפצותאפשר

לר?mj1הבווכמה
שלבהתקדםהטכנולוגיהעידן

אלבסערהחדרכשהפייםבוקנוסף

אתלשווקדואגים״אנשיםחיינו.

אפשרהעולם.בכלשלהםהאושר

כולם״,שלבחיוכיםשינייםלספור

שלי״מכרעמיחי-המבורגר.אומר

החתונהבערבהתחתן.בפייםבוק

תמונותלהעלותדאגהואעצמו

אנידקותחמש׳עודועדכונים;

פוגשאנידקה׳עודהרב׳,עםנפגש

ברגעיםללייקים.וחיכההכלה׳,את
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כמודרמטייםלהיותיכוליםברשתהשימוש"נזקמשעלמשהד״ר

כמולחדשות,החשיפהאפילואולםפדופילים.עםמפגששלבמקרה

שונות,מיניותהתנהגויותאודאעשאנשישמבצעיםוהריגהשריפהלמשל

|^ארוך״.לטווחנזקליצוריכולה

הואבחייווחשוביםאינטימייםהכי

בפייסבוק״.היה

כלאנשיםדופן.יוצאמאודלא

עדכוניםמעליםמציובכלהזמן

כאןהבעיהמהאזלפייםבוק.

בעצם?

מיקודבהעברתהיא״הבעיה

לאנשיםשליהאישיהשליטה

חיצוניתלתגובהזקוקאנימבחוץ.

אתמרדדוזהקייםלהרגישכדי

החברתיהמעגלהיחסים.מערכות

להיותחייבהאדםשלהמרכזי

פגישותשלהשקעה,שלמעגל

יחסיםמערכתפנים.אלפנים

לחוותנוכח,להיותמשמעותה

להיותלעזור,משותפות,חוויות

במערכתלהשקיעאמיתי,חבר

שנבנהמשהוזהחברותהיחסים.

רביםצעיריםאצלבאיטיות.

בוליםלאיסוףיותרדומהחברות

שישככלאיכותי.לקשרמאשר

יותראנחנוככהחברים,יותר

פופולריים״.

לעולםמחוץגםהשפעהאלהלכל

הווירטואלי?

הולכיםילדיםרבות״פעמים

הרחוב.אתרואיםלאאךברחוב

וסגורה.מוגדרתבבועהחיים

שאנשיםשככלמלמדיםמחקרים

בפייםבוק,יותרמשתמשים

ורמתגוברת,שלהםהבדידות

הקופאיתיורדת.לזולתהאמפתיה

לכאורההיאלמשל,בסופרמרקט

אתלהורידצריךולאאדם,בןלא

קללה.לענותכדיהסמארטפון

לפגושהמסכים,בעולםלחיותיותר

ליצורהמסך,דרךהעולםאת

לך״.שנוחהוירטואליתסביבה

כישראלהחברתיתהמציאותאם

שניםכמהשלבאיחורעוקבת

ישהברית,בארצותהמציאותאחר

בשםדוקומנטריסרטלדאגה.סיבה

web junkieלרשת()מכור

בארצותכחודשלפנישהוקרן

ההשפעותאתהציגהברית,

למשחקיהתמכרותשלהטרגיות

שמשחקיםנוערבניעלמחשב

ללאלרובברצף,שעותעשרות

אפילואושינהלאכילה,הפסקות

המוצגלפילשירותים.הליכה

אתתופסיםמהםרביםבסרט,

שאינוכעולםעצמההמציאות

אמיתי.

למסכים״,הגבוהה״החשיפה

״מתחילהעמיחי-המבורגר,מסביר

שמקבליםפעוטות,אצלכבר

שלהטאבלטאוהםמארטפוןאת

שבוההתפתחותיבשלבהוריהם,

סביבםבעולםלהתבונןאמוריםהם

בהם״.המטפליםעםולתקשר

התרמיתאתקולטים

אתעזבהמזמןכברהרכבת

חולייאתלבכותאפשרואיהתחנה

לעשות?אפשרכןמההטכנולוגיה.

הטכנולוגיהעםלעשות״אפשר

לכווןצריךאבלטובים,דבריםגם

הנכון״.ולזמןהנכוןלגילזאת

״בראשעמיחי-המבורגר,אומר

לשמשצריכיםהוריםובראשונה

איכותבזמןשנמצאהורהדוגמה.

להחזיקיכולאינושלו,הילדעם

מידקולטיםילדיםבסמארטפון.

וגו:עמיחי-המביאיופספולהוריםטיפים

נבוןלשימושאישיתדוגמהתנו

שעות24הוריםאתםבאינטרנט.

לאהזמן,כלדוגמהמהוויםואתםביממה

״עכשיוהנורהאתמדליקיםכשאתםרק

הורה״.אני

בזמןכשאתםהסמארטפוןאתסגרו

וחברים.המשפחהבניעםאיכות

השתדלוהילד.עםאישיבקשרהשקיעו

תחכואלהזמן.כלבקשרלהשקיע

איכות״״זמןרבותפעמיםבעיות.שיהיו

עםאיכותיקשרלחוסרעלובתירוץהוא

הילדים.

לסובביםרגישותלפתחלילדעזרו

עצמועללקחתאותועודדואותו.

לזולת.עזרהשלטווחארוכתמחויבות

העצמיתהפנימיתהמוטיבציהאתחזקו

מגדלוראיתוביחדבנוהילד.של

גםלכוונובכוחושיהיהפנימיערכי

אחר.משהוחושביםמסביבכשהחברים

לפעילותלצאתהילדאתעודדו

האינטרנטי.למגרשמחוץחברתית

מעולה.פתרוןהיאאיכותיתנוערתנועת

עמוד 4



מחירים.להוישהזאתהתרמיתאת

ביפוהלכתיכחודשייםלפני

עםשיושביפהזוגשםוראיתי

כלגלידה.שאכלההקטנההבת

בםמארטפוןשקועהיהמהםאחד

פשוטביניהםשישבהוהילדהשלו

הוריםכמונראוהםבודדה.נותרה

המשימהעלוי׳סימנושאומרים:

שלסוגזההילד.עםלהיות

ברווחהפגיעהזועבורנו׳.עונש

ההורהשלהילד,שלהפסיכולוגית

בעתיד.שיתפתחוהיחסיםטיבושל

קיצוןלמצבייגיעשלנוכשהילד

לאלסמארטפון,התמכרותשל

בטענותאליוולבואלהתלונןנוכל

לונתנועצמנואנחנושם.חישהוא

קטן״.כשהיהעודדוגמה

לילדיםלהציעאפשרמהאז

במקום?

נוער,לתנועתהילדאת״תוציאו

המסך.מוללשבתלותיתנואל

אלשלו.בחייםנוכחיםתהיו

כבייביסיטרבאינטרנטתשתמשו

לותייצרורקזובדרךכיזמין,

אשליה.שכולוחברתיעולם

העולםשמספקתמידייםהפרסים

הגדולהבמטרהפוגעיםהדיגיטלי

לאושרשקשורהיותרוהחשובה

העולםאתכשקולטיםשלנו.

היכולותנפגעותמסך,דרך

הילדיםהקוגניטיביות-חברתיות.

גאוניםלהיותיכוליםהאלה

כלכלית,שיצליחוכאנשיםולגדול

מאושרים,פחותיהיוהםאבל

קשרליצורשלהםוהיכולות

אואינטימיותלחוותמשמעותי,

ויקטנו.ייפגעואמפתיהלחוש

מולטי-להגבילחייבים

חוויותלעודדטאסקינג,

להיותמשותפות,

עםבאינטראקציה

שלנו,הפיזיהעולם

עםהסביבה,עם

היקום,עםהטבע,

האוניברסאליות.עם

בעולמותלהסתפקלא

חברתיותרשתותשלהסגורים

אושר״.שלאשליהשמייצרות

חמצןבלוןכש

פסיכולוגמשעלי,משהד״ר

מרצהותעסוקתי,ייעוצי

לספקיתויועץחיפהבאוניברסיטת

גלישההמספקתTomהאינטרנט

רקלאמדברהבית,בכלבטוחה

עלגםאלאהצפייה,זמןמשךעל

ילדים.נחשפיםשאליהםהתכנים

הרשתשלעקרוניתפסילה״אין

יכולבהמושכללאשימושאבל

השימושנזקימאוד.מזיקלהיות

כמודרמטייםלהיותיכוליםברשת

פדופילים,עםמפגששלבמקרה

כמולחדשות,החשיפהאפילואולם

שמבצעיםוהריגהשריפהלמשל

מיניותהתנהגויותאודאעשאנשי

יבואשלאנזקליצוריכולהשונות,

יהיואבלמידי,באופןביטויל־די

הילדשלהתנהגותועלהשלכותלו

בבגרותו״.

החברתיותהרשתותמידיבטווחגם

מעוותת.התנהגותמעודדות

ברשתותהפעילות״אופי

נוחיםתנאיםמספקהחברתיות

בעולםוחרפות.בגידופיםלשימוש

נחשףהואפוגעכשילדהאמיתי,

שלו.ולפגיעותהקורבןלתגובת

הקורבןאתרואיםלאברשת

הפגיעה.לושעושהמהאתולא

שלדרמטיתהקהיהנוצרתכך

ההבדלוטשטושהרגשות

שמותרדבריםבין

שאסור.לאלהלומר

לארביםבמצבים

הפוגעשהילדרק

אתמכירלא

גםהואהקורבן,

עצמואתמכירלא

שנוצרה.בסיטואציה

הייתילא׳זהלי:אומריםילדים

אחריותלקחתומתקשיםשם׳,אני

ברשת״.שעשומעשיםעל

ההתנהלותכלבתוךההוריםאיפה

הזאת?

ללאשדורשמרחבהיא״הרשת

רובאבליההורים,נוכחותאתספק

הזה.מהמרחבנעדריםההורים

אתשמצדיקיםתירוציםהרבהיש

בפעילותהוריםשלהנוכחותאי

׳אנילמשל:ילדיהם.שלהגלישה

עסוק׳אנ־בטכנולוגיה׳,מביןלא

תדאגשלושאימאאזבפרנסה

זאת׳עושיםהילדים׳כללזה׳,

צידוקנותניםהללוהתירוציםוכר.

ללאברשתהילדפעילותלהמשך

ביותרהקשההדבראבלבקרה.

לילדמסבירהואשאםהוא,להורה

הואברשת,בסדרלאמהשלו

עצמוהואמהלולהסבירצריך

הוריםאםבלילה.באחתשםעושה

באתריאופורנובאתריגולשים

נפגעותמסך,דרךהעולםאת״כשקולטיםעמיחי-המבורגר:יאירפרופ'

ולגדולגאוניםלהיותיכוליםהמסכיםילדיהקוגניטיביות-חברתיות.היכולות

שלהםוהיכולותמאושרים,פוזותיהיוהםאבלכלכלית,שיצליחוכאנשים

ויקטנו״ייפגעואמפתיהלחושאואינטימיותלחוותמשמעותי,קשרליצור
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משחיתשהואהחידושעלאמרותמידחידוש.שנולדפעםבכלפורצת

המוסריתהפאניקההמשמר.עללעמודושצריךהנוערנפשאת

הכתיבה״.^שלמהטכנולוגיהשחששאפלטוןשלזוהיאעלייהחביבה

לעמודלהםקשההימורים,

'אללוולומרהילדמול

תעשה׳״.

שעותשלושבין

שעותלרומש

מכלהביממה

ישראליילד

גלישהעלממוצע

בסמארטפון.ופעילות

סרטיםאלה״לפעמים

סרטון.רקזהלפעמיםמלאים,

בלתיהתקשרויותזהלפעמים

״אנימשעלי.ד״ראומרנגמרות״,

ששואליםנוערלבניהוריםפוגש

שהילדקרהזה׳מתיבכאב:אותי

והתשובהזומבי?׳כזהנעשהשלי

אחד.ביוםקורהלאשזההיא

הזרקתשלמתמשךבתהליךמדובר

המכוןשלפסיכולוגהייתימסך.

קורהמהראיתיגן.ברמתהאשפוזי

זהלילד.מסךמחרימיםכאשר

לאחרקריזשללסימפטומיםדומה

זעםתוקפנות,מסמים:גמילה

פסיכו-מוטורי,שקטחוסרקיצוני,

המחרים.ההורהכלפיאלימות

לנתקיכוללאאתההילד,מבחינת

שמגדירהזההחמצןמבלוןאותו

אותו״.

שלהמוסריתהפאניקה

אפלטון

ראשרפאלי,שיזףפרופסור

האינטרנטלחקרהמרכז

מסרבחיפה,באוניברסיטת

להשפעותבנוגעפסימילהיות

שפעיש״באינטרנטהטכנולוגיה.

שהרלוונטיותכךוכליםתוכןשל

שיעוריבספק.מוטלתאינהשלו

נושאיםולרע,לטובהבית

ועםהמשפחהעםקשרלימודיים,

קשרחברתיות,ברשתותחברים

מרוחקתמשפחהעםהסקייפדרך

היהלאהזהלעושרגיאוגרפית.

מעצבזהשנים.עשרלפניתקדים

קבוצהכיתה,המושגיםאתמחדש

וכןדוריביןקשרחברתית,

הזדמנויותנוצרוהלאה.

גםולצדןחדשות

איומים״.

ממשיךנכון״,״אז

״ההשפעותרפאלי.

הןהטכנולוגיהשל

מאודמגווןמרבד

ביןמדאיג,שחלקו

שלסכנותמכילהואהיתר

גסהדיבורלשוןאלימה,התנהגות

מאפשרתגםהטכנולוגיהושיימינג.

סוציאליים,אנטילתכניםגישה

קיצוניות.ודעותפורנו

היהששיימינגלזכורצריך״אבל

מסייגהאינטרנט״,לפניגםקיים

לשכוחאסורהדאגות,ולצדרפאלי

לאלהמעניקההזושהטכנולוגיה

הזדמנויותובודדיםזנוחיםשהם

שייכות:ולחושקשרלמצוא

אישלמצואאפשרותישלחנונים

בדיבורשמתקשיםלאלהרעהו.את

מגבלהאוחירשות,גמגום,בגלל

ליצירתהזדמנותישאמבולטורית

חברתיתמודריםאנשיםקשרים,

למצואמצליחיםשונותמסיבות

תדחהולאאותםשתכילקבוצה

החברתיותברשתותכלומר,אותם.

לניכור״.התרופהגםקיימת

החששאתמסביראתהאיךאז

ההתמכרותסביבהגדול

לטכנולוגיה?

פאניקהשנקראמושג״יש

חידוששנולדפעםבכלמוסרית.

כלשהיהתקדמותנרשמתאו

מוסרית.בפאניקהמגיבההחברה

שנהפוךחששונולדהכשהטלוויזיה

נזקים,שהיונכוןמולה.לזומבים

שעותאתלרסןלמדנואבל

בפאניקהלהיזכרכדאיהצפייה.

הרדיו,כשהומצאוהמוסרית

בכלהקיטור.אנרגייתאוהמכונית

נפשאתמשחיתשזהאמרופעם

המשמר.עללעמודושצריךהנוער

החביבההמוסריתהפאניקה

ולאבסלון,המחשבאתשימו

רקגלישהאפשרובחדרים.

הציבורי.במרחב

פעם,מדילפייבוריטסהיכנסו

גלש.שלכםהילדהיכןראו

גלששהילדיודעאתםאם

לדוןנסובעייתייםבאתרים

הצורךאתבררוכך,עלעימו

הרגשהלותנושם.לגלוששלו

שלו.לשאלותכתובתשאתם

אובטוחהגלישהלרשתדאגו

תכנים.לסינוןהולמתהגנהלתוכנת

שחששאפלטוןשלזוהיאעליי

בתקופתוהכתיבה.שלמהטכנולוגיה

התריע:והואכתיבה,ללמדהחלו

להשתמשיפסיקלכתובשילמד׳מי

שלנוהתרבותהזיכרון.במיומנויות

צריךולכןזיכרון,עלמבוססת

אמנותאתשקידמואלהאתלגרש

טעןאפלטון)משוררים(׳.הכתיבה

אזהנוער.אתתשחיתשהכתיבה

נכתבונזקים.היובכתיבהגםנכון

אבלהרע.ולשוןוהבללעזדברי

הרשתוגםטוב,דברהיאהכולבסך

יעילה״.טכנולוגיההיא

רשימתעםלהתווכחקשהקצת

יצרה.שהיאוהדאגותהבעיות

הדאגות,אתלבטלצריך״לא

לפאניקהלהיכנסצריךלאגםאבל

הטכנולוגיההכולבסךמיותרת.

יותר,מקושריםלהיותלנוגורמת

יותר.וחברתייםיותרמשכילים

לתקופהמתגעגעיםאנשיםלפעמים

אבלאבטחה,מצלמותהיולאשבה

יותרמפחידהיהשאזשוכחיםהם

בלילה״.להסתובב
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