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מכי־בעצםאתםאנשיםכמה

ריס?

$TS1$?מכיריס$TS1$

$DN2$?מכיריס$DN2$קרוביהםמתוכםוכמה

עמי־מכרים,ידידים,משפחה,

תים,

$TS1$,עמיתים$TS1$

$DN2$,עמיתים$DN2$,בפייסבוק,חבריםשכנים

הרשתותבשאראובאינסטגרם

אלה,כלומתוךהחברתיות?
20אמיתיים?חבריםהםכמה

מהמשנהלאה?חמישעשרה?

חדשמחקרשנתתם,התשובה

מראהאלהבימיםהמתפרסם

אתםהזההמספראתשגם

מאוד,לצמצםצריכיםכנראה

שאתםמהאנשיםגדולחלקכי

באמתלאהםחברים,מגדירים

הםהאמת,ולמעןשלכםחברים

אתםשכךיודעיםלאאפילו

כלפיהם.מרגישים

המ־ערףהחדשהמחקראת

דען

$TS1$המדען$TS1$

$DN2$המדען$DN2$סגלחברשמואלי,אחר׳ר
עתקלנתוניהמעבדהוראש

Big Data Labלה־במחלקה
נדסת

$TS1$להנדסת$TS1$
$DN2$להנדסת$DN2$באוניברסיטתתעשייה

חוקרשהואשמואלי,תל־אביב.

המעבדהלאב״,ב״מדיהאורח

שלהטכנולוגיבמכוןהנחשבת
אתעורך(,midמםצ׳וסטס

ה״ביגבאמצעותשלוהמחקרים

ולהוציאלעבדהיכולתדאטה״
והמי־הנתוניםכלמסךתוכנות

דע

$TS1$והמידע$TS1$

$DN2$והמידע$DN2$מדיכולנועלשנאספים

שלנו,הטלפוניםבאמצעותיום
הפרסומותהכללית,התקשורת

החיישניםאחרינו,שעוקבות

בסלו־מיקומנועלהמודיעים
לד,

$TS1$,בסלולד$TS1$
$DN2$,בסלולד$DN2$הפו־החברתיות,הרשתות

רומים

$TS1$הפורומים$TS1$

$DN2$הפורומים$DN2$ועוד.אליהםשנרשמנו

"הייחודמסביר;שמואליו־״ר

שב־בכךהואשלנוהמחקרשל

מקום

$TS1$שבמקום$TS1$

$DN2$שבמקום$DN2$שנאספונתוניםללמוד

נתוניםאוספיםאנחנובעבר,

ישולכןאמת,בזמןאנשיםעל

ולבצעלהתערבאפשרותלנו
אמיתיים״.ניסויים

ה״כיגלעוצמתכדוגמה

שמואליד״רמספרדאטה״
לנערהאבאמריקאי,גבר.על
בט־אחדיוםשפתח17בת

עות

$TS1$בטעות$TS1$

$DN2$בטעות$DN2$מכתבבטעות(שלא)או

התיכוני־לבתומיועדשהיה

סטית.

$TS1$.התיכוניסטית$TS1$

$DN2$.התיכוניסטית$DN2$,אליהששלחהבמכתב
הצעותהופיעומסחרית,חברה

ושירו־מוצריםשלרכישה

תים

$TS1$ושירותים$TS1$

$DN2$ושירותים$DN2$הרות.לנשיםהמיועדים

לחברההתקשרהכעוסהאב

שולחיםמרועכאבו:אתוזעק

תלמידה,עדייןשהיאלבתו,

72בעמודהמשך

החבליהעםהאשעלעושים

2014»עדיאגמר
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מהסטודנטים״ביקשנו

באוניברסיטתבכיתה

כמהעדלצייןתל־אביב

לכלקרוביםמרגישיםהם
הםאיךוגםאחר,סטודנט

האחרשהסטודנטחושבים

ביחסזולשאלהעונההיה

שלהמוחלטברובםאליהם.

הייתההציפייההמקרים,

רקאבלבקשר,להדדיות

ההדדיותמהמקריםבחצי

התברךהתקיימה.באמתהזו

ידעולאהסטודנטיםשרוב

הדדילם.חברותקשרילזהות

בזיהויטועיםאנחנוכלומר,

החברתיותברשתותגםהזה

ה׳אמיתיים״'בחייםוגם

nn1m69הגזשך

שלהעידודמשוםבהןשישהצעות
לעתידהשתדאגבמקוםלהרות,
ערב,באותורקללמוד?־ותמשיך

שקייםבשיחהבתואתכששיתף

שבתולוהתבררהחברה,נציגיעם

הרה.באמת

את.שמואליפירסםלאחרונה

עולהשממנושלו,המחקרממצאי
מגדי־שאנוהאנשיםמחציתכי

חב־באמתלאהםחברינודים

ריס

$TS1$חבריס$TS1$

$DN2$חבריס$DN2$.וגםמשקרים,לא״הםשלנו

חב־אבלחברות.מזייףלאאתה

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$קשריםעלמבוססתאמיתית

ומתבררדרכיווניים.הדדיים

שאנומהמספרכמחציתיותראן

מסביר.הואמעריכים״,

יחדשמואליד״רשערךהחדש,במחקר

תל־אביב,מאוניברסיטתרדאלילאורהר״רעם
אלכסופרופ׳אלמטוקעבדאללההדוקטורנט

בכתבוהתפרסם(,Mira)שניהםפנטלנד

Plosהמדעיהעת One
״,

vannשמחציתגם

חד־כיווניים.הםשלנוהחברותמקשרי

חד־כיווניימ?קשריםאומר,זהבדיוקמה
■'

מגדירשא׳אומרחר־כיווניחברות״קשר

הצל־חבר.א׳אתמגדירלאב׳אבלחבר,ב׳את
חנו

$TS1$הצלחנו$TS1$
$DN2$הצלחנו$DN2$שלנוהחברויותמקשרישמחציתלהראות
שישהשלניתוחבאמצעותחד־כיווניים,הם

סטודנטיםמאותעלשנערכוחברות,סקרי

יבשות.שלושפניעלשונותבאוניברסיטאות

סטודנטים,130ל־75ביןהיושבהכיתה,בכל

קרובמרגישהואכמהעדסטודנטכלשאלנו

שבעעדשלבסקאלהאחריםלסטודנטים

אתבכללמכירלאאנימשמעו:כאשר

לדברלייצאלאאבלמכיר,הזה;האדם
אחדהואו־חבר;הואהרבה;איתו

הבדיקהכלומר,ביותר.הטוביםמחבריי

TS1$$הוויר/TS1$$הוויר־לאהאמיתי,בעולםנעשתה

$DN2$/הוויר$DN2$.התקבלההחברותסקריובכלטואלי
TS1$$החבןTS1$$החב־מקשרימחציתרומה:תמונה

אומרת,זאתחד־כיווניים.היורות

כחבריםשסומנומהסטודנטיםחצי

כללידעולאמסוים,סטודנטידיעל

כשסימןוהופתעושלוחבריםשהםחושבשהוא

כחברים״.אותם

הסטודנ־שרובלגלותהיהיותרמפתיע

טים,

$TS1$,הסטודנטים$TS1$

$DN2$,הסטודנטים$DN2$היולאשלהם,כחבריםאחריםשסימנו

״כלשמואלי:ד״דזה.למצבכללמודעים
קשרישלהמוחלטמהרובמצפהמאיתנואחד

אנשיםכלומר,הדדיים.להיותשלוהחברות

כחבריםתופסיםשהםהאנשיםמרובמצפים

רקבפועל,אךכחברים.חזרהאותםלתפוס

במיליםהמצב.אכןזהמהמקריםבמחצית
מצ־לאהאדם,בנישאנחנו,נראהאחרות,

טיינים

$TS1$מצטיינים$TS1$

$DN2$מצטיינים$DN2$בקשריההדדיותמידתבזיהויכךכל

סקרבעזרתגםזהאתהראינושלנו.החברות

תל־אביב,באוניברסיטתכיתהעלשערכנו
כמהעדלצייןמהסטודנטיםביקשנושבו

וגםאחר,סטודנטלכלקרוביםמרגישיםהם

עונההיההאחרשהסטודנטחושביםהםאיך

שלהמוחלטברובםאליהם.ביחסזולשאלה
בקשר,להדדיותהייתההציפייההמקרים,

באמתהזוההדדיותמהמקריםבחצירקאבל

ידעולאהסטודנטיםשרובהתבררהתקיימה.

אנחנוכלומר,הדדיים.חברותקשרילזהות

וגםהחברתיותברשתותגםהזהבזיהויטועים

ה׳אמיתיים׳״.בחיים

זח?אתלדעתחשובבעצםלמה

בהשפ־למשל,סיבות,מינימכלחשוב׳׳זה

עה.

$TS1$.בהשפעה$TS1$

$DN2$.בהשפעה$DN2$באמתוהואכחבראותותופסשאתהאדם

יחסיםביניכםמתקיימיםכלומרשלד,חבר

ממנותושפעאתהחברות,שלסימטריים

ההשפ־שלך.חברשאינואדםמאשריותר

עות

$TS1$ההשפעות$TS1$

$DN2$ההשפעות$DN2$מהש־החלרחבמנערכוללותהאלה

פעה

$TS1$מהשפעה$TS1$

$DN2$מהשפעה$DN2$לרכושכדאימהשלצרכנית־כלכלית
עליותרחשובותבהשפעותוכלהללבוש,או

בריא״.חייםאורח

הכיוון?מה

לע־הצליחוהחוקריםוחבריושמואליאבל
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$שלה״כיווניות"אתגםולגלותמזהיותר

חושביםושמעוןראובןאםכלומר,החברות.

לה־יכוליםוחבריושמואליחברים,שהם
ראות

$TS1$להראות$TS1$
$DN2$להראות$DN2$שמ־אתמגדיראינוראובןשלמעשה

ערן

$TS1$שמערן$TS1$

$DN2$שמערן$DN2$,חברראובןאתמגדירשמעוןבעודחבר

בצורהסימטרייםאינםביניהםהיחסיםולכן

אובייקטיבית.

חבריםמאודהרבהישושמעוןלראובןואם

הדדייהיהביניהםשהקשרהסיכוימשותפים,

המשו־החבריםמספראםאבליותר.גבוההוא
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ov/7לחב־הסיכויקטן,הואשניהםשל
רות

$TS1$לחברות$TS1$
$DN2$לחברות$DN2$אםדומה,באופןנמוך.ביניהםהדדית

ולראובןחבריםמאודהרבהישלשמעון
הסיכוייםתבחבריםמאודמעטיש

מראובןחד־כיוונייהיהביניהםשהקשר

לראובן.משמעוןלאאבללשמעון,

האלהשהמחקריםהואשמענייןמה

אבלובארה״ב,בישראלבדנמרק,נערכו
אףזאת,זהות.תוצאותהתקבלובכולם

י*יהיובישראלשדווקאלשערהיהשאפשר

להאמיןמקובלשהרישונים.הממצאים
היחסיםולדנמרק,לארה״בשבהשוואה

מידהבהםוישיותרחמיםבארץהחברתיים

וישירות.פתיחותשליותרגדולה

אחריעוקביםבעצםאתםאזשמואלי,ד״ר

בתוכניותשקורהמהבמוקצתאדם,בני

הגדול״?״האחנוסחריאליטי
חיה׳׳מעברההיוםשמוגדר׳׳מה

LivingLabמתוכניתיותרהרבההוא

המשתתפיםכאלהבתוכניותריאליטי.

נותנתהדעתכןעלנצפים,שהםיודעים

שלהחצנהעלשוניםבאופניםמשפיעשזה
זאת,לעומתשלהם.מסוימותהתנהגויות

מטרתמהייודעאינואדםחיה',בימעבדה

כמהלפנילדוגמה,בו.משתתףשהואהמחקר

TS1$$שבמסןTS1$$שבמס־מחקרMirnבמעבדהעשינושנים

לסטודנטים,סמארטפונים130חילקנוגרתו
ואזהמחקר,מטרתמהבדיוקידעושהםבלי

מידעלאסוףהצלחנוובאמתאחריהםעקבנו

מתקשר,הואלמיאחדכלעלידענופנטסטי:

מורידהואאפליקציותאילומסמס,הואלמי

TS1$$השי|TS1$$השי־צורתאתבדקנובהן.משתמשהואואיך

$DN2$|השי$DN2$ידענוניווט.ובתוכנותבפייסבוקשלומוש

שלשונותקניותועלשלוההוצאותעלהכלי/

כמהבדיוקידענושונים.ושירותיםמוצרים

הט־יוםבכלזמןכמהישנו,הסטודנטיםזמן

לפון
$TS1$הטלפון$TS1$

$DN2$הטלפון$DN2$ובאילובשימושהיהמהםאחדכלשל
מידעאספנווחצישנהבמשךוכךשימושים.

ברזו־זהוכלוערכיכמותיומפורט,עשיר

לוציית
$TS1$ברזולוציית$TS1$

$DN2$ברזולוציית$DN2$מדויקת״.זמן

בזח?מיוחדומה

במדעיסטנדרטייםממחקרים"בשונה
׳מע־סקרים,עלמבוססיםשלרובהווגרה,

בדה

$TS1$׳מעבדה$TS1$
$DN2$׳מעבדה$DN2$מהמציאותנתוניהאתשואבתחיה׳

שבהםמשאלוניםולאהאנלוגית,האמיתית,

אומרת,זאתעצמם.עלמדווחיםאנשים

שהםכפיהאמיתיים,בחייםעוסקיםאנחנו

סו־באופןמדווחיםשהםכפיולאמתרחשים,

בייקטיבי.

$TS1$.סובייקטיבי$TS1$

$DN2$.סובייקטיבי$DN2$שלפעמיםהיאבשאלוניםהבעיה
לפעמיםעצמם,לגבימוטיםעצמםהנבדקים

ולפעמיםהסוףעדלעצמםמודעיםאינםהם
רקדבקיםבהכרחלאאומדייקיםלאגםהם

באמת׳׳.

הטלפוניםאחרמעקבבאמצעותגיליתםומה

הסטודנטים?של

האישיותקוויאתבמדויקלזהות״הצלחנו

שיחותניתוחבעזרתמהנבדקיםאחדכלשל

מראשלנבאהצלחנולמשלכךשלהם.הטלפון

ומתי,יורידמהםאחדכלאפליקציותאילו

אמיתיים״.מתוכםוכמהלוישחבריםכמה

שהגע־התובנותהןמהיותר,כלליתוברמה

תם

$TS1$שהגעתם$TS1$

$DN2$שהגעתם$DN2$האדם?טבעעלאליהן

שלהפעולותאתלחזותשאפשר׳׳מצאנו

שוניםשאנחנוכמהכלעםהאדם.בנירוב

רצוןלנושישמאמיןשאניזהכלועםמזהזה

בה־אפשרהבסיסיים,הדבריםברמתחופשי

הלט
$TS1$בההלט$TS1$

$DN2$בההלט$DN2$שלנווהפעולותההחלטותרובאתלנבא
פחותלאנשיםלהיום,שנכוןגם,מצאנומראש.

ראינוחושבים.שאנחנוממהמפרמיותאכפת

מוכניםהאדםבנירובמסוימים,שבמקרים

קפהכוסתמורתשלהםהפרטיותעללוותר

מחקרערכנונוחות.כמולתועלתבתמורהאו

לח־מוכןאדםהחברתיותשברשתותשמראה

שוף

$TS1$לחשוף$TS1$

$DN2$לחשוף$DN2$שלוהפרטיותעללוותרכלומר,עצמו,את

הפרטיותאתלהפרמוכןאינוהואאבלעצמו,

שהואאלהשלזואתלאבעיקר-האחר,של

כחבריו״.רואה

זה?אתהוכחתםאיך

בפייסבוק.אפליקציותכמה״פיתחנו

אתהאותה,מתקיןאתהשאםכתבנובראשונה

הלאהוכןמגדרגיל,ואחרכזהמידעחושף

שלך.החבריםעלובשנייהעצמך.על
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לאיותרהרבהאכפתהיהלאנשיםכלומר,
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הכר.ללא

שקיבלישןמושגלמעשההיא״החברות

בעייתיות.בזהרואהואניחדשה,משמעות

טוביםחבריםשניים־שלושההיולאדםפעם

ישהיוםורצינית.עמוקההייתהוהחברות

חברותזואבלחברים,המונימאיתנולרבים

עמיחי־המבורגר,יאירפרופ׳אומרשטחית",

האינטרנטשלהפסיכולוגיהלחקרהמרכזראש
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החבר.שלוהקשיםהרעיםבאלהוגםהטובים

היוחברותשלהפסיכולוגיותהמשמעויות

וצורךצרהשבשעתוידעתועמוקותאיכותיות

בעי־אבללתמיכה.ומקורמשענתלדיהיו
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לאאבלמאוד,מענייניםהחדשהמחקרממצאי

חבריםאוספיםאנחנוהיוםכיאותי,מפתיעים

לבר.לאשאנחנואשליהיוצרוזהבולים,כמו
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חברותבעיניי.אשליההיאבפייסבוקהחברות

אמתחברותלאוריגוש,הצגהשליחצנות,של

מחויבות״.עם

הפסיכולוגמחזיקלגמרישונהבדעה
פסי־שהואישראלי,יהודהד״רהקליני

כואנליטיקאי
$TS1$פסיכואנליטיקאי$TS1$
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ביוס״.
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$DN2$.״מוביוס״$DN2$,פלונישלהחבריםמאותאםלדבריו

הואואםטובלהרגישלוגורמיםבפייסבוק

לש־סיבהאיןרגשית,אליהםמחוברמרגיש

לול

$TS1$לשלול$TS1$
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המצאתשלהגודלבסדרלדעתי,כבירה,היא

המ־מלואאתמביניםלאעדייןאנחנוהכתב.

שטעויות

$TS1$המשטעויות$TS1$

$DN2$המשטעויות$DN2$מהאתשנפניםערזמןוייקחשלה

שבעתידמאודייתכןלתרבות.עושהשהיא

חברורקלפייסבוק.רקייוחסחברהמושג

שאינו׳חברבמיוחדייקראבפייסבוקשאינו

החשוביםאוהחבריםרובכלומר,מפייסבוק׳.

אומר.הואמהפייסבוק״,דווקאיהיושבהם

מחייט;ש״חברותמסכיםישראליר״רגם

פגמים,וחשיפתאינטימיותפתיחות,הדדיות,

אדםבפייסבוק.למצואבהחלטאפשרזהואת

חבריםמאותלושיהיוהגיונימאוד,פתוח

מושגשאיןחבלהדדיות.איתםירגיששהוא

חבריםישעדייןאבל׳מכר׳,שנקראבפייסבוק

בפייסבוק.סגורותבקבוצותאמתחברישהם

והיפת־והדדיותאינטימיותלמצואאפשרשם

חות

$TS1$והיפתחות$TS1$

$DN2$והיפתחות$DN2$החוויההיאשקובעמהאמיתית.ותמיכה

המספר".ולא

התרגלנולאעדייןישראלי,ד״רלדברי
לסבאמשהיוחבריםיותרהיוםלנושישלכך

לנוישאםשלפיהשהגישהסבורהואשלנו.
שהחברויותאומרבהכרחזהחברים,הרבה

התק־רמת"אםנכונה.אינהשטחיותהאלה

שורת

$TS1$התקשורת$TS1$

$DN2$התקשורת$DN2$חולקשהואהאינטימיותורמתהאדםשל

שלוהערךתחושתואםהשתפרו,חבריועם
הדהודבעצםשהםלייקים,בעקבותהשתפרה

כפסיכו־טוב,לועושהוזהחברתית,אהדהשל

לוג
$TS1$כפסיכולוג$TS1$

$DN2$כפסיכולוג$DN2$יתרונות".רקבעיה.שוםבזהרואהלאאני
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המשמשעידן,אשרד״רהטכנולוגיהחוקר

מוכרהפתוחה,באוניברסיטהרשתותחוקרגם

כברמוצלחים.שניבוייוכאדםההיי־טקבקהילת

היש־האיגודשלבכנסתיארהואשנה13לפני

ראלי
$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$סוכניםהבוטיםמהפכתאתלאינטרנט"

מלאכותיתאינטליגנציהבעלישיהיוחכמים"
כלעללענותכדיבסמארטפוןאיתנווידברו
צרכינו.

המראים,המחקריםאתמזכירעידןד׳׳ר

אחדאףוקוגניטיביתחברתיתשמבחינה

יותרעםקשריםלנהלמסוגלאינומאיתנו

חבריםאלפילושישמי״כלחברים.250מ־

חבריםאלהכנראהאחר,במקוםאובפייסבוק

בסין.הקומוניסטיתבמפלגהכמואובאגד,כמו

שלו״,חבריםממשלאכנראההםאומרת,זאת
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dudigoldman@gmail.com

שנערךחדשלמחקראמיתי?חברמיהותזהואיךאזעי:ט77^|^^^^

fc^^^^^i_^^kבאוניברסיטתuclaמפ־תשובהישבקליפורניה

-----

$TS1$-----מפ$TS1$

$DN2$-----מפ$DN2$בדיחהשתספרוהבאהשבפעםמתבררמאור.תיעה

FjL^/^^fc^ijהצ־אתלהקליטלכםכדאיארם,בניכמהבנוכחות

NMpiBBfl
$1ST$צהNMpiBBfl$1ST$

$2ND$צהNMpiBBfl$2ND$תוכלוהיטב,להםתקשיבואםהנוכחים.שלחוקים

]£mLL2M,מתייחסומיבקושי,שציחקקמכראוידירמירם

לגחך.אפילוטרחולאגמוריםזריםכאלאליכם^^^₪

״רשו־המדעיהעתבכתבלאחרונהשפורסםבמחקר,^^^^^

מות

$TS1$״רשומות$TS1$
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