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איו

כניסה

יסלפי

גינזבורגחגית

קמפייןמוות,מקריעשרותאחרי

בוהטמוניםהסיכוניםמפניהמזהיר

לצמצםשנועדוmnnבשללואיסורים

שבוהיוםקרבהאםהתפשטותו,את

שזוכההעצמיהצילוםאקטהסלפי

מהעולם?ייעלםאדירהלפופולריות

גינזבורגחגית

rnrcrwrמשנהיותרקצתלפני

הצילוםאקטהסלפי^^^

$1$1STעהל$$1STלהע־אפשרשאיהעצמי

$2ND$1$2עהלND$העו־כיצדהדעתעללות

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$לה־הצליחפעםאי

תנהל

$TS1$להתנהל$TS1$

$DN2$להתנהל$DN2$המגניבלתוצרנחשבבלעדיו

הרש־לעולםלהציעיכולשאדםביותר

תות

$TS1$הרשתות$TS1$

$DN2$הרשתות$DN2$.אתזוכריםעדייןכולנוהחברתיות

דג׳נרסכשאלןההוא,ההיסטוריהרגע

כמואנשיםהאוסקרטקסבאמצעכינסה

רוב־ג׳וליהג׳ולי,אנג׳לינהפיט,בראד

רטס,

$TS1$,רוברטס$TS1$

$DN2$,רוברטס$DN2$הס־לטובתואחריםקופרבראדלי

לפי

$TS1$הסלפי$TS1$

$DN2$הסלפי$DN2$לפחותבהיסטוריה,ביותרהמוצלח

סלפיזעשרותעודראינומאזאז.עד

התהילהבהיכלמקומםאתשמצאואפיים

כמופרםונותשלבכיכובןהסלפישל

לאומיביונסההאפיפיור,אובמה,ברק

הסלפיהפךהאחרונותבשניםבעצם.

להת־יכוליםלאשלנושהחייםלמשהו

קיים

$TS1$להתקיים$TS1$

$DN2$להתקיים$DN2$כבראחדואףבלעדיו,מסודרבאופן

קבוצתאואדםלמראהבפליאהמגיבלא

ציבורימרחבבאמצעשנעמדיםאנשים

$L$1STענ$$1STנע־גםהםפעםלאםלפי״.״לעשותכדי

$2ND$ענL$2ND$הייתהיורקניומדינת

השימושאתלאסורהראשונה

חיות.בגניסלפיבמוט

פסטיבלמתקייםאלהבימים

הגיקיםבבירתואפילוקומיק־קון,

סלפי.במוטהשימושנאסרהעולמית

בברכהשםמתקבלותאגב,מצלמות,

לש־כדיסלפימוטכמובאקססוריזזרים

דרג

$TS1$לשדרג$TS1$

$DN2$לשדרג$DN2$הפסיקכברזהואפילוהתמונה,את

מוזר.לנולהיראות

המח־לחייתהיהשהםלפישלאחראלא

מד

$TS1$המחמד$TS1$

$DN2$המחמד$DN2$האח־בתקופהכולנו,שלהדיגיטלית

רונה

$TS1$האחרונה$TS1$

$DN2$האחרונה$DN2$שכולםטרףחייתלהיותהפךהוא

רושםועושההחוצה,לבעוטמעוניינים

ומידרדר,הולךהסלפישלשמעמדו

יוכתרשבוהיוםרחוקשלאכךכריעד

האנושי.המיןשלכאויבו

הזוועהבסיפוריכמובן,מתחיל,הכל

יותרמגיעיםלאחרונהלםלפי.הקשורים

לצלםשניסואנשיםעלסיפוריםויותר

החו־בביתעצמםאתומצאומקוריםלפי

לים,

$TS1$,החולים$TS1$

$DN2$,החולים$DN2$הש־בסוףרקהקברות.בביתלאאם

בוע

$TS1$השבוע$TS1$

$DN2$השבוע$DN2$14בןנערבישראלאושפזהאחרון

סלפילצלםשניסהלאחרקשה,במצב

חמישהמגובהוצנחהליפתאבמעיין

שלאמואמרהלתקריתבתגובהמטרים.

שהילדיםהוארוצהשאנימה״כלהנער:

הצילוםזוויותלכללטפסיפסיקושלנו

אח־אוביטוחלזהאיןהאלה.המטורפות

ריות.

$TS1$.אחריות$TS1$

$DN2$.אחריות$DN2$עצמם.עלשישמרומבקשתאני

המשפ־זהואחריגיבור,אנייגידושלא

חות

$TS1$המשפחות$TS1$

$DN2$המשפחות$DN2$ומצער״.מדאגהיבכו

נדי־עדייןהאלההמקריםבישראל

רים,

$TS1$,נדירים$TS1$

$DN2$,נדירים$DN2$בתקשו־מדווחיםהםבעולםאבל

רת

$TS1$בתקשורת$TS1$

$DN2$בתקשורת$DN2$לפילמשל,כךיומיומית.בתדירות

2015מתחילתנהרגוברוסיההדיווחים,

סלפילצלםשניסובעתאנשיםעשרות

נפ־100מ־ולמעלהמסוכנת,בסיטואציה

צעו

$TS1$נפצעו$TS1$

$DN2$נפצעו$DN2$המפו־המקריםאחדנסיבות.באותן

רסמים

$TS1$המפורסמים$TS1$

$DN2$המפורסמים$DN2$ממוסקבה21בתצעירהשלהיה

$1$1STטבו$$1STובט־שמצאהאקדחעםםלפישצילמה

$2ND$1$2טבוND$שעברבשבועלמוות.בעצמהירתהעות

שניסתהלאחרלמותהצנחהאחרת21בת

הצטרפואלומקריםגשר.עלסלפילצלם

לאחרלמוותהתחשמלנערשבולמקרה

עלטיפוסבמהלךסלפילצלםשניסה

שבונוסףומקרהרכבת,מסלולמעלגשר

שניסולאחרנהרגורוסיםצעיריםשני

פתוחה.שנצרתורימוןעםםלפילצלם

באינדונזיה,ברוסיה:רקקורהלאוזה

$i$1STיסמ$$1STמסי־תיירכחודשייםלפניניסהלמשל,

$2ND$יסמi$2ND$איבדהואצוק.גביעלםלפילצלםנגפור

$j$1STרופב$$1STבפור־וטבע;למיםנפלמשקלו,שיוויאת

$2ND$רופבj$2ND$20ב־נהרגגונזלסרומןהראפרריקוטו

רכיבהכדיתוךסלפילצלםשניסהלאחר

TS1$$סטו/TS1$$סטו־בספרדנהרגה2014ב־אופנוע;על

$DN2$/סטו$DN2$אתלצלםשניסתהלאחרמפולין,דנטית

ונפלה.החליקהגשר,עלעצמה

עללשמועאפשרהבריתבארצותגם

האחרון,בפברוארטרגיות:סלפיתקריות

לאחרלמותםהתרסקוונוסעטייסלמשל,

המחאהקריאותעצמם.אתלצלםשניסו

זכרותארגונישם:גםלהישמעמתחילות

אתלהחריםקוראיםלמשל,חיים,בעלי

שמקו־פראחייתעםםלפישיעלהמיכל $1ST$וקמשj$1ST$

$2ND$וקמשj$2ND$לו־שאנשיםבעתבטבע,הואהטבעימה$TS1$/לו$TS1$

$DN2$/לו$DN2$להעלותשיוכלוכדיהביתהאותןקחים

לאינסטגרם.מגניבהתמונה

רעהכללא

התדיתתההולכתוגוברתשלהתקריות

האנטי־סלפימלחמתאתהולידההאלה

גופים,ויותריותרשבמסגרתההנוכחית,

נגדיוצאותממשלותואפילומוסדות

לשימושלהטיףמנסותלפחותאוהסלפי

למשל,ברוסיה,העצמי.בצילוםבטוח

TS1$$קמוTS1$$קמ־אתשעברבשבועהממשלההשיקה

$DN2$קמו$DN2$אייקו־שלסדרהבסלפי״.״בטיחותפיין$TS1$■אייקו$TS1$

$DN2$■אייקו$DN2$

למדיפשוטיםתמרורים,בדמויותנים

עלסלפיצילוםמפנישמזהיריםלהבנה,

עםסלפיצילוםלמשל,רכבת,מסילת

TS1$$אפי/TS1$$אפי־אוגלשןגביעלסלפיצילוםאקדח,

$DN2$/אפי$DN2$האזה־כלכלשהיטרףלחייתסמוךלו$TS1$/האזה$TS1$

$DN2$/האזה$DN2$אמיתייםמקריםעלמבוססותהאלהרות

הקמפייןבמסגרתבמדינה.שהתרחשו

האזהרות:הופיעוהרוסיהפניםמשרדשל■״

בחייך״,לךלעלותיכולמגניב״סלפי

ועוד.הורג״נשקעם״םלפי

TS1$$חד:TS1$$חד־באופןנאסרלאעצמוהסלפיואם

$DN2$:חד$DN2$,אוסריםשבהםבעולםמקומותישמשמעי

TS1$$הס!TS1$$הס־שלטובהכיבחברהשימושאתכעת

$DN2$!הס$DN2$במיוחדלשנואשנחשבהסלפי,-מוטלפי

לוקיישניםומנהליאירועיםמארגניעל

הברית,בארצותמרכזיים.ואטרקציות

TS1$$מודר■TS1$$מודר־לאמנותהמוזיאוןכמובאתרים

$DN2$■מודר$DN2$

במוטותשימושעלאסרויורק,בניונית

לאחרונההאחרון.בפברוארכברסלפי

TS1$$העו/TS1$$העו־הפארקיםרשתגםלחרםהצטרפה

$DN2$/העו$DN2$ביוליב־שאסרהדיסניוורלדלמית

TS1$$מה:TS1$$מה־אחדבכלסלפיבמוטותהשימושאת

$DN2$:מה$DN2$וממשיךזולגוהענייןשלהפארקים

ברחביאחריםמרכזייםאתריםלעברגם

TS1$$השנ/TS1$$השנ־המוזיקהפסטיבלביניהםהעולם,

$DN2$/השנ$DN2$שיקגו,שלתיLollapaloozaמוזיאון

אגםבבייג׳ינג,האסורהשבעירהארמון
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הסלפינגדהרוסיהקמפייןמידרדר?מעמדוהאם

הסלפיז

המוצלחים

בהיסטוריה.

דג׳נרסאלן

בטקסוחברים

20האוסקר

צילום

מתוךמסך

האינסטגרם

דג׳נרסאלןשל

לכבדראויהיה

המקוםאת

יותר?אמינם

בסלפיעם

ליזההמונה

צילום

מתוךמסך

האינסטגרם

אמינםשל

סלפימוטבעזרתמצטלמיםמעצבן.להיותנטייהלויש

רויטרסצילום:

בא־גוףואןמוזיאוןשבקליפורניה,טהאו

מסטרדם,

$TS1$,באמסטרדם$TS1$

$DN2$,באמסטרדם$DN2$המוס־שללרגלהעלייהאתר

למים

$TS1$המוסלמים$TS1$

$DN2$המוסלמים$DN2$,שבוותיקןהסיסטיניתהקפלהמכה

ארוכה.עודוהרשימה

לה־הראשונההייתהיורקניומדינת

עביר

$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר$DN2$להשתמשאנשיםעלשאוסרחוק

טרףחיותעםלהצטלםכדיסלפיבמוט

לאח־עברקוריאהובדרוםחיות,בגני

רונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$במוטותהשימושאתהאוסרחוק

מתקייםאלהבימיםגורף.באופןסלפי

המפורסם,קומיק־קוןפסטיבלדייגובסן

העולמית,הגיקיםבבירתשם,ואפילו

המ־בכלסלפי.במוטותהשימושנאסר

קומות

$TS1$המקומות$TS1$

$DN2$המקומות$DN2$,מתקבלותמצלמותאגב,האלה

לצלםמותרעדייןהלבןבביתבברכה.

לפחותכךסלפי,מוטבעזרתגםסלפי,

אובמה.מישלעתהלעתהחליטה

נעשוהםלפישמוטותלכךהסיבות

שישבכךבעיקרקשורותכךכלשנואים

לאמעצבניםלהיותנטייהפשוטלהם

חוס־בהםשמשתמשיםאנשיםפעם

מים

$TS1$חוסמים$TS1$

$DN2$חוסמים$DN2$אח־מבקריםשלהראייהטווחאת

רים,

$TS1$,אחרים$TS1$

$DN2$,אחרים$DN2$למצואכדיהדרךבאמצענעמדים

המע־אתוחוסמיםהנכונההזוויתאת

ברים,

$TS1$,המעברים$TS1$

$DN2$,המעברים$DN2$למצטל־גורמיםכלליובאופן

מים

$TS1$למצטלמים$TS1$

$DN2$למצטלמים$DN2$מטופשבאופןולהתנהגלהיראות

הסלפיבמוטרעהכללאאבלבמיוחד.

אמריקאיתמשפחההשבוערקהאומלל

הס־שמוטמספרתבננטקטחופשהבזמן

לפי

$TS1$הסלפי$TS1$

$DN2$הסלפי$DN2$שכמעטשלהם,הבתחייאתהציל

ומשכההמוטאתתפסהאמהאבלטבעה.

למבטחים.חזרהאותה

בדינמיקהאלאבםלפי,אינה״הבעיה

יאירפרופ׳אומרבאינטרנט״,שנוצרה

הפ־לחקרהמרכזראשעמיחי־המבורגר,

סיכולוגיה

$TS1$הפסיכולוגיה$TS1$

$DN2$הפסיכולוגיה$DN2$הבינת־במרכזהאינטרנטשל

חומי

$TS1$הבינתחומי$TS1$

$DN2$הבינתחומי$DN2$.מזריקיםלמעשה״אנחנוהרצליה

שלהכפייםלמחיאותזקוקיםקישוריות,

משהו,שוויםשאנחנולדעתכדיהסביבה

אנ־שלנו,העצמיהערךאתלהעלותכדי

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$אנשיםשלנו.הנכסיםכלאתמוכרים

כדישלהםהפרטיותאתלמכורמוכנים

למעשההואהסלפילב.תשומתלקבל

סיכו־לוקחיםאנשיםזה.שלסימפטום

נים

$TS1$סיכונים$TS1$

$DN2$סיכונים$DN2$מחיאותלקבלמהאמצעיחלקזהכי

כפיים״.

טמוןהפתרוןעמיחי־המבורגר,לדברי

לה־״צריךחיצוניות.בהגבלותרקלא

שמיע

$TS1$להשמיע$TS1$

$DN2$להשמיע$DN2$התקשורת,ברמתשפוי,יותרקול

היאלסלפיהתמכרותהחינוך.במערכת

״אניאומר.הואתיקון״,ודורשתשלילית

בעייתאתהזההנושאשלברקערואה

שלהלבולתשומתללייקההתמכרות

הצפון.אתלאבדלנושגורמתהסביבה,

שליטהמיקודעללעבודצריכיםאנחנו

הע־הערךאתיקבלאדםשבןפנימי

צמי

$TS1$העצמי$TS1$

$DN2$העצמי$DN2$עלשלו,האישיתהדרךפיעלשלו

עובריםשאנחנוברגעשלו.היכולותפי

העצ־שהערךחיצונישליטהלמיקוד

מי

$TS1$העצמי$TS1$

$DN2$העצמי$DN2$זקוקאניהאחר,ידיעלורקאךנקבע

הת־שלי.העצמיהערךבשביללאישוש

שובה

$TS1$התשובה$TS1$

$DN2$התשובה$DN2$בר־באינטרנטחכםשימושהיא

שתות

$TS1$ברשתות$TS1$

$DN2$ברשתות$DN2$סלפי.כשעושיםוגםהחברתיות

בגבולותאבלחביב,מאודדברזהסלפי

ההיגיון״.

מלפיעושותמפורסמותכשדמויות

לא?התופעה,אתמעודדזה

מצלמיםשמפורסמיםבעיהלא"זו

יעד,לקהליאותםלחברנועדזהסלפי.

ביןההבדללאנושיים.אותםהופךזה

באופיהיאהבעיהבמינון.הואורעטוב

השימוש״.

מדרגהעולה

הוכחוהסלפימרגיז,הםלפימוטאז

מסוימים,במקריםאמיתיתחייםכסכנת

TS1$$המצ;TS1$$המצ־אתלהרוגמאייםלאכשהואאבל

$DN2$;המצ$DN2$,הנ־הסביבה.אתמעצבןפשוטהואלם$TS1$;הנ$TS1$

$DN2$;הנ$DN2$אפשרימרחבבכלסלפילצלםטייה

לכבדראוישהיהבמקומותגםלפעמים

שלהמפורסםהסלפילמשל,יותר,אותם

הובילהליזההמונהעםאמינםהראפר

TS1$$לפעי■TS1$$לפעי־ייחשבהםלפימאודשבקרובלכך
$DN2$■לפעי$DN2$אפילובעולם.רביםבמקומותאסורהלות

הפסטיבלמנהלהאחרון,קאןבפסטיבל

עכ־האדום.השטיחעלסלפילצלםאסר

שיו

$TS1$עכשיו$TS1$

$DN2$עכשיו$DN2$אלהובימיםמדרגה,עולההנושא

מת־בבריסלהיושבהאירופיהפרלמנט

כוון

$TS1$מתכוון$TS1$

$DN2$מתכוון$DN2$תייריםשלפיהחוק,הצעתלהגיש

כמומפורסמים,באתריםסלפישיצלמו

לבקשיידרשובפריז,אייפלמגדללמשל

פר־בטרםהמקומיותמהרשויותאישור

סום

$TS1$פרסום$TS1$

$DN2$פרסום$DN2$בכלואםחברתיות,ברשתותהתמונה

ימצאואישור,ללאהתמונהאתיעלוזאת

ותבי־קנסותעםמתמודדיםעצמםאת

עות.

$TS1$.ותביעות$TS1$

$DN2$.ותביעות$DN2$למגמהשמתנגדמיגםכמובןיש

בסלפיזלהשתמשהחלובוויקיפדיההזו

הפרלמ־וחברתמחאה,כאותתייריםשל

נט

$TS1$הפרלמנט$TS1$

$DN2$הפרלמנט$DN2$ליזוםמתכוונתרידג׳וליההאירופי

חופשייישארהצילוםשלפיונגדי,חוק

אירופה.רחביבכל

״אנילקצו?מגיעהסלפיעידןהאםאז

עמיחי־המבורגר.טועןזה״,אתרואהלא

פייסבוק״.עלגםזהאת״אמרו

אתייזוםשמישהורקנשארעכשיו

Leaveקמפיין SelfieAloneמשהואו

מאנשיםלבקששנחזורלפנירגעבסגנון,

חופשה.באמצעאותנולצלםזרים
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