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 פגיעים הפירמידה בראש העומדים

 הרשתות בעידן פעם מאי
בסרגליקן ובידי

במחי
ו7ז71פ

 סערות נוכח פעם מאי לפגיעים הפירמידה ברא/׳\ האנ/ץים הופכים הנוכחי בעידן
 ומעצימות הכוח את מבזרות החברתיות הרשתות עליהם. המתרגשות הרשת

חדשות? כוח לדינמיקות עדים אנו האם אך ותאגידים, מנהיגים מול היחיד את
חלוקים המומחים

;!:בסרגליק בילי

 חסר שבלווייתנים הגדול "אפילו

קונפוציוס. כתב במדבר׳/ ערך
 לא אם היום, של שהמנהיגים נראה
האולימפית, בבריכה לשחות ידעו
 החברתיות הרשתות את לנהל קרי

 ומובילות נראות לגלות שלהם,

 יאבדו - ׳יטבעו׳ שהם הרי החברתיות, ברשתות
 הוא הדיגיטל שבו הזה, בעידן דווקא כוחם. את

 של העולה כוחן האם השאלה נשאלת המלך,
 בחברה הכוח לביזור הוביל החברתיות הרשתות

 ביותר הגדולה העוצמה האם חיים, אנחנו שבה

 יחידים או קבוצות בקרב דווקא היום נמצאת
 סדרי לשנות יכולים פוסט שבמחי השורה, מן

 לב במשאלת רק מדובר בכלל, אולי, עולם.

 בחיקה נותר שהכוח היא כשהאמת תמימה,
 הכסף המעמד, בעלי - המסורתית האליטה של

הפוליטית? והשררה
 שהטכנולוגיות היה נדמה 90וד שנות בתחילת

 מהותי. באופן הכוח חלוקת את משנות החדשות
דיגיטלית תרבות חוקרת וייסמן, כרמל ד״ר

 "כל כך: על אומרת אביב, תל באוניברסיטת
 קול יש אחד לכל הטכנולוגיה, בפני שווה אחד
 ההיסטוריה את לשנות יכול אחד וכל ערך שווה
 הגשמת כמו היה נראה זה לכאורה. הרשת, דרך

 הטכנולוגיות אבל הציבורי, המרחב אידיאל
 נהיו מאסיפיקציה, של תהליך עברו החדשות

 יחסי ורוב המוכרת, ההמונים תקשורת כמו יותר
 יש אליה. שועתקו פשוט לרשת הקודמים הכוח

 ונערות נשים נגד קשה מאוד רשת בריונות גם
 חברתיות. ורשתות מחשב משחקי כמו בסביבות

 הכוחות, ביחסי השתנה לא דבר שום כלומר,

עצמו". את העתיק הפער
 את שמשמיעות נשים מעט לא בפייסםוק יש
מורגשת. נוכחותן קבוצות. שמקימות קולן,

 הן נשים. בפני מורגשת היא אך נכון, "זה
 ברשת, סולידריות של מרחבים לעצמן יוצרות

 ומתמודדות עצמן את מעצימות הן שבעזרתם
 עצמה שהמציאות אומר לא זה אך המציאות, עם

השתנתה".
לציבור, חזקים מיחידים עובר הכוח האם
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כוח?בעלישאינםליחידים
שקוריםתהליכיםשניישנםוגם.”גם

כולםכנו,עלנותרהכוחמאזןבמקביל.
אךהמסורתית,התקשורתאמרהמהמחפשים
התקשורתובאינטרנט.בטוויטרזאתמחפשים

ורובהמידע,רובאתמייצרתעדייןהמסורתית
שני,מצדטוקבקיסטי.עודנוהואהגולשיםתוכן

מאלהשוניםשהםמשלהן,חוקיםישלרשתות
שמצליחיםמיולכןהמסורתית,המדיהשל

אליטותמייצריםהאלההחוקיםלפילהתנהל
אנשיםיותרישחדשים.רשתוידועניחדשות
לאזהאבלמבעבר,כוחיותרלהםשישרגילים
יכול“.אחדכלולאכולם,
החדשים?המנהיגיםהםמיאז

קבוצותלארגןאפשרותישהחדשה”למדיה
כהעדקצר.לטווחלפעולהאנשיםשלגדולות

התארגנותשםהתרחשהשבומקרהראינולא
נוצרוהקיימים.המנגנוניםאתשמחליפה
מיליוניםהוציאוקודם,התאפשרושלאמהפכות
התוצאההייתהמהאבלהעולם,בכללרחובות

קיימיםארגוניםהשלטון?אתתפסמיבסוף?
רשת,מבוססתלאקיימת,ארגוניתתשתיתעם

שהייתה,מהפכהבכלשנוצר.המצבאתשניצלו
באףלרחובות.אחריםאנשיםהוציאואנשים
חדשהמהפכההייתהשבהםמהמקומותאחד
ישלרשתחדשה'.'פוליטיקהכוננהלאכה,עד

ליף,דפנינניח,שהייתה,כמוזמניים,גיבורים
לשלטון“.הגיעהלאהיאאך

הטרולאתלהאכיל
ברשתטראמפהנשיאשלהתקשורת”דפוסי

שלאסטרטגיותמנצלהואטרול.שלכמוהם
אנשיםשהםטרולים,כמוהרשתבעולםבולטות
שערורייתיות,הצהרותלשחררשיודעים
זהעלולדברלהתווכחלכולםשגורמות
להתיימררוצה"לאוייסמן.אומרתיומיים",

לאשהרשתמראהזהאךלמה,קדםמהלומר
התקשורתושדפוסימהחיים,מנותקתבאמת
הםברשת,לבלוטלאנשיםשגורמיםהאלה,
יכוליםהפוליטייםשהמנהיגיםדפוסיםאותם

זכותלךאיןהחדש"בעידן
ברשתשאתאו-בחירה

רוצהאתלא.שאתאו
בידיאתאזלרשת,להיכנס

אםאלאהחדשים,התאגידים
כאןישמהפלנטה.יורדתאת

עלייךשמפעיליםתאגידים
אואידיאולוגית.אלימות

במשחקמשתתפתשאת
אושלהם,התנאיםלפי

קיימת"לאשאת

קראייטיב)
א.ס.א.פ
/Shutterstock.com
(צילומים:
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בעידןכוחצוברמי
הרשתות?
יצירתיותבעלי"אנשים
ששוכריםאוגבוהה,דיגיטלית

ליצוריכוליםכאלה,אנשים
דיגיטליעולםופנים,חוץהיוםאיןברשת.כוח

ברשתות.נמצאיםהזמןכלאנשיםבחוץ,ועולם
ליין,אוףיותראיןהסמארטפוןשנולדברגע
הדיגיטליהכוחבעליליין.באוןהזמןכלאנחנו

בעולם“.שולטים
הכיהאנשיםעל'להתהפך'יכולהכוחהאם
קלות?ביתרהיוםחזקים

מהרלבנותניתןויראלי,הכולשבו”בעולם
ולרע.לטובפועלתויראליותמהר,ולהרוס
פועלתהרשתמהירותבאיזורואיםאנחנו
האוסקר.בטקסשקרהמהנניחפאשלה,כשיש

אוהדיםשלסגורותבקבוצותכשמדובר
בסיסאתלהפסידהסיכוימועמד,שלקיצוניים

החברתיתשהקבוצהככלאךיותר,קטןהכוח
אנשיםיותר,וקשוביםפתוחיםאנשיםשלהיא

המנהיגאז'משוחדת',פחותשלהםשהעמדה
שלוהכוחמוקדאתלאבדהוויראליותדרךיכול
בעייתית“.אינפורמציהמפזרהואאם

המיומנויותבעליהפתוחיםהאנשים
לתרגםמצליחיםכך,אםהדיגיטליות,

יכולתגםנבחנתפהלכוח.האינטרנטאת
למדיההמסורתייםהכוחותשלההסתגלות

החדשה.
טייקוניםליחידים,נותניםהיינופעם

עוברהואהיוםבכוח.להחזיקומפורסמים,
ומבוזרות.גדולותלקבוצות

עצמםהםטיפשים,לאהרי”הטייקונים
כוחמרכזילנוישלטובתם.בכךמשתמשים

לאזהוגם.גםישברשת.שנוצרוחדשים
היוםישאבלנעלמים,הישניםשהידוענים
יותר“.גדולמנהיגותפוטנציאל

המושגשלהבסיסיבמובן’כאוס’ישהאם
המסורתייםהכוחותביחסיגםומכאןכוח,

חדש?בעידןשמתפוגגים
שלהמנהיגותאתשייצגואלו”מבחינת
לכלהחדשבעולםאדיר.כאוסישהאתמול,

למשל,תחשבי,מנהיגותי.פוטנציאלישאחד
מבניצעירבחור-הקוטג‘עםהסיפורעל

תנובהכמוענקחברותנגדקמפייןהובילברק
היוםשלהמנהיגיםהנהאותן.וכופףושטראוס,

הישן“.העולםשלהמנהיגיםלעומת
מבעבר?יותרשבריריתהיוםהמנהיגות

צריכיםמנהיגיםפעם.מאישבריריתהיא”כן,
בעולםשלהם.הסטטוסעללשמורלהתאמץ

’איןאםובפייסבוק,בטוויטרנמצאהמנהיגשבו
להשתמשצריךהואטבעי,באופןזה‘אתלו

הזמן“.כלמומחיםשלבמערך
ברשתות,חומלמעגלמוצאיםאנחנו

לראותאפשרלנצל.
חדש,מנהיגבטראמפ
אךמהרשת,באלאשאמנם
הערכיםכלבזכותמצליח

הרשתבתרבותהשליליים
והקושיהאמינותחוסרהטרולים,תרבות-

אמינות“.לקבוע
הכוח?למוקדיקשורהברשתהאמינותאיך

ויכולנומידע,מקורותפחותהיו”בעבר
בקלות.יותרשלהםהאמינותאתלהעריך
מההחדשות,אתמקבליםאנוממיידענו

אותןקיבלווכולםשלהם,המקצועיהסטנדרט
בכללחלקםמקורות,ריבויישהיוםחדשות.

ידיעלאלאאנשים,ידיעלמיוצריםלא
עובדהמהילדעתמאודוקשהאלגוריתמים,

העובדות,חשובותלאמזויפת.עובדהומהי
חשובההבולטות,חשובהרעשניות,הןאםחשוב

שללעלייתםהרקעזהביותר.הרחבההתפוצה
שאנולזהלגרוםשיודעיםאחר,מסוגמנהיגים

שהםלרעיונותקשרמבליהמוןעליהםנדבר
אורןרגב,מיריישראליות?דוגמאותמייצגים.

זוהר“.מיקיחזן,
הכלכלה?עלמשפיעזהכיצד

לכלכלהבסיסיצרההחדשה”הטכנולוגיה
שוניםלכוחותמקוםשיתופית,חדשה,

עלוהרשתימיבתחילתהישנים.מהתאגידים
מנהיגיםידיעלמאפסשהוקמוחדשיםגופים
עלהשפעתםופייסבוק.גוגלכמוחדש,מסוג
מכללגרועיםהזמןעםהפכווהםעצומה,חיינו

מדיהתאגידכלהרשת,לימישקדםתאגיד
טונותעלינואוספיםהםכלכלי.תאגידוכל
הייתהממשלהשכלממהיותרמידע,של

ככפופיםעצמםרואיםלאהםלאסוף,מסוגלת
לעצמם,יצרושהםהחוקיםמלבדחוקיםלשום
עוצמהעםחדשלאומיעלכוחמייצגיםוהם
שלבמידעהשליטהעלשמבוסססופית,אין

כולנו.
לאסוףרשותאיןאחדולאףכוח,זה"מידע

האלולחברותנותניםאנחנואבלמידע,עלינו
הפייסבוקבעידןהשימוש.מתנאיכחלקהכול,
שאתאוברשתשאתאו-בחירהזכותלךאין
להיכנסרוצהאתסלולרי,טלפוןלךישלא.

יורדתאתכןאםאלאזהו,בידיהם,אתאזלרשת,
כיעולם,סדריהשתנוכןהזהבמובןמהפלנטה.

אלימותעלייךשמפעיליםתאגידיםכאןיש
לפיבמשחקמשתתפתשאתאואידיאולוגית.

קיימת“.לאשאתאושלהם,התנאים

כפרטיםכוחמאבדים
גדולות,חברותכמההואהגדול''האח”היום

לאפעםשאףהשפעהפוטנציאללהןשיש
עמיחי–המבורגר,יאירפרופ‘מסבירהיה“,

כמו”לחברותהרצליה.הבינתחומימהמרכז

משלהן,חוקיםיש"לרשתות
שלמאלהשוניםשהם
ולכןהמסורתית,המדיה

להתנהלשמצליחיםמי
הופכיםהאלוהחוקיםלפי

וידועניחדשותלאליטות
אנשיםיותרישרשת.
כוחיותרלהםשישרגילים

כולם,לאזהאבלמבעבר,
יכול“אחדכלולא

לגרועיםהפכוופייסבוק"גוגל
הרשת".לימישקדםתאגידמכל
וייסמןכרמלד"ר

אותנולהכניסהפוטנציאלאתישפייסבוק
טוטאלית,סביבהיצרושהןמפנילמטריקס

שהםהמידעכלאתמקבליםאנשיםשבה
אותנולשאובדואגותהןולמעשהצריכים,

מאבדיםשאנחנוכזהבאופןפנימה,ויותריותר
לאישורזקוקיםאנחנוכאינדיבידואלים.כוח
באופןשלנו,האושררגעיעלהקבוצהשל

זההאינדיבידואליות.אתומחליששמטשטש
שהואמשהוזההפוליטיים,המנהיגיםמעל

הדיגיטלי".הגדול''האחבמסגרת
המלך?החדש,המנהיגהואהציבוראז
המחשבתיתהפתיחותבמידתתלוי”זה
תלותייםשאנשיםלהניחסבירהאנשים.של

אנשיםשללקבוצותיצטרפושלהם,באופי
לקבוצהמצטרפיםשהםברגעדומיננטיים.

שלהם,הצרכיםלכלמענהמקבליםהםכזו,
לדוגמה,עבורם.חושביםהקבוצהומנהיגי
מנהלים,שחבריוטראמפדונלדשלבקבוצות

ולמעשההקבוצה,חדשות.לקרואצריכהלאאת
שמספקתסגורה,בועהאיזויוצריםמנהיגיה,

הרלוונטיות".השאלותלכלהתשובותאת
עדייןהפירמידהבראשהאנשיםאז

השתנו?האמצעיםורקשולטים,
נוסףכערוץברשתמשתמשים”המנהיגים

מוחשטיפתוליצירתמנהיגותםלביסוס
אתמספקהמנהיגשבוסגורעולםטוטאלית,

השנימהצדביממה.שעות24התשובותכל
שהםוככלתלותיים,שאינםהאנשיםנמצאים

להשתמשלהשכיליכוליםהםכךפתוחים,יותר
בחייםכוחליצורכדיהחברתיותברשתות
בתחומיםענייןקבוצותמיצירתהחלשלהם.
חברתילשינוישפועלותלקבוצותועדשונים,
רחב“.

יצהר)
איל
(צילום:
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מצפי)
תמר
יצהר,
איל
(צילומים:

שהודפיםאנשיםשלאותנטיתאסופה
שלמוקדיםכלפילעוינותמובילזהבולשיט.

ישן’?’כוח
לנויששנאה.וישחמלהישברשתות”לא.

האמיתיבעולםשמתרחשיםהדבריםכלאת
ומהיר.ויראלידינמי,יותרהרבהרקשם,גם
מהאךרעים,מנהיגיםוישטוביםאנשיםיש

פוטנציאליוצרותשהרשתותבזה,שמיוחד
ישנםבמנהיגות,תמידשכמוחדש,מנהיגותי

שלטובה“.וישלרעהבושמשתמשיםכאלה

הבאהלמהפכההיכונו
ומחברחברתיותרשתותחוקרעידן,אשרד"ר
האחרונותשבשניםטועןהחמישי','הכוחהספר

מבנהכימגליםלאטולאטמהפכה,התחוללה
לחשוב.שנהוגמכפילחלוטיןשונההכוחחלוקת
'מלחמהבספרוטולסטויכתבה–19במאה”כבר

נמצאלאוכללאשליה,הואשהכוחושלום'
ההיסטוריוןהופיעה–20במאהמנהיגים.בידי

האחרונות,המאותעלבמחקרוהוא,ברודל,
אומלכיםבידינמצאלאכללשהכוחמראה
התקשורת,הציבור,שיחסיאלאממשלות,ראשי

התפקידאתהבליטותמידוההיסטוריה,הספרות
העם.שלהתפקידאתוהסתירוהמנהיגשל

יכולאחדכלהחברתיותשברשתות"בגלל
שהכוחלהביןמתחיליםאנשיםאזלכתוב,
שעלוהתיאוריותוכלההמון,בידינמצא
הןמנהיגים,בידינמצאשהכוחה–20,במאה

חשפוהחברתיותהרשתותשקר.זהפיקציה,
3למההסקרים,אתלדוגמהקחיהשקר.את

לגביבבריטניהבארץ,בבחירותטעו?!פעמים
שבההחברתיתברשתרקובארה"ב.הברקזיט,
היכןלדעתיכולאתהמיליארדים,מדברים

נמצא“.הכוח

’הכוחעלמדבראתהשבומודלפיתחת
אומר?זהמההחמישי’,
-מיםכמוזהחדש.כוחיוצרת”הרשת
ביניהםהחיבורשרקוחמצן,מימןשלתרכובת

לגבידבראותומים.הנקראתחדשהישותיוצר
ברשתורקאדם,בניהםשלההמרכיביםהרשת:
ביטוי.לידיבאיחדיוצריםשהםהמשולבהכוח
שמהוותהאליטותידיעלנחסםההמוןשלהכוח
מוסדותהביורוקרטיה,אתוכוללות9%,רק

המשפטמערכתהרפואה,מוסדותהתרבות,
בהם,המואסיםההמונים,ולכןוהתקשורת.

לאליטותלעומתייםמנהיגיםעםבריתיוצרים
רגב.מיריטראמפ,ביבי,כמואנשיםהללו.

ששלטואלהאתרוציםלאאנחנואומרים:הם
שלהתרבותאתשהשליטואלהקודם,עלינו

הואכעת,מורדהרובהרוב.שלולאהאליטות
טראמפביבי,לרגב,מתחברהואאזכוחצריך

כוח,להםנותןגםוהואעוצמה,בעליואנשים
להםנותןהואשלהםלצדעוברשהואברגע
גבית.רוח

המשפטלביתשקדאיילתעשתהדבר"אותו
חדשיםשופטיםארבעההכניסההיאהעליון,

החמישיהכוחאתמביאזהלשמרנים.שנחשבים
שלהטופ-ה–1%עםבריתשכורתההמון,של

ה–9%חשבוןעלכוחלצבורכדיהמנהיגים,
שניישהקודמים.בעשוריםבמרחבששלטו

שלהםהכוחאתשנותניםאנשיםמיליארד
ביטויכלילהםישואזצוקרברג,למארק

היום“.שישההגמונייםלכליםאלטרנטיבי
מפצים?לעודיגרמוהחברתיותהרשתות

רקזהוברוטשילד,תחרירבכיכרשקרה”מה
הקרובבעשורצפויהריכטר.בסולם4דרגה

השימושריכטר.בסולם9בדרגההתרחשות
כוחאתלבטאכדיהחברתיות,ברשתות
התקשורתואנשיהחוקריםויגדל.ילךההמון,

זה“.אתמביניםלאהםכימופתעים,
בעלישהםשנדמההאנשיםהיוםהאם
פגיעים?הכידווקאהםהכוח

ארבעה–שנהתוךנפלוהערבי”באביב
מהר,הכוחאתאיבדוהםדיקטטורים.חמישה

שלהחוקיותאתלצפותקשהנעצר.זהאבל
הואתהליך,כשמתרחשהחברתיות.הרשתות

במהירויותמתרחשתוהיאסופה,כמומהיר
צפויות“.ולאגדולות
חדש?עולמיסדראוכאוס,יוצרזההאם
סדראתמשנההאינטרנטחדש.עולמי”סדר
המערב,ונגדהמזרחלטובתהעולמיהכוחות
במשברב–2008,משתנה.כברהעולמיהסדר

לסיןחייבתשארה“בהתבררהגדול,הפיננסי
עוברתשסיןהבינואזלארה“ב.סיןולאכסף

כבראנחנוואיפהארה“ב,אתכלכליתמבחינה
שהכולותראיקניוןלכלכנסיזאת?מרגישים
סין“.מתוצרת

הקרובבעשור"צפויה
9בדרגהמהפכניתהתרחשות

עידןאשרד"רריכטר".בסולם

ישאחדלכלהחדש"בעולם
מנהיגותי".פוטנציאל

עמיחי–המבורגריאירפרופ'

נחסםההמוןשל"הכוח
שמהוותהאליטותידיעל

אתוכוללות9%,רק
מוסדותהביורוקרטיה,

מוסדותהתרבות,
המשפטמערכתהרפואה,

ההמוניםלכןוהתקשורת.
מנהיגיםעםבריתיוצרים

הללו,לאליטותלעומתיים
מיריטראמפ,ביבי,כמו
שלהחמישיהכוחזהרגב.

עםבריתשכורתההמון,
המנהיגים"שלהטופ-ה–1%

תפיסתהשתנתהאיךעידן,אשרד"ר

העכשווי?בעידןהכוח

קטניםלרסיסיםמפורק”הכוח

כשנמליםלמשל,נראים.ובלתי

אותן,רואהאתבשיירההולכות

אחת,אחתבדשאמתפזרותוכשהן

הואהכוחאזמעינייך.נעלמותהן

-ההמוניםשל-הנמליםשלתוצאה

אותםרואיםלאהזמןשרובהעם,של

לאהםהעיניים.מולמוחשיכגוף

לאעליהם,כותביםלאבאוניברסיטה,

לפידביבי,עלכותביםאותם.חוקרים

חוקרים,יחצנים,להםישכיודרעי,

קובעיםלאהםאךחצר,היסטוריוני

רואיםאנחנואותםשרקלמרותכלום,

עינינו".לנגד

הרשתותשינוי,שלתהליךמתאראתה

לציבור?הכוחאתהעבירו

מול99%מתחלקלאשהכוח”מסתבר

ובמחקר.במחאהזהאתשהציגוכפי1%

השאר.כלמולטייקוניםלאהיאהחלוקה

שהחלוקההרשתות,בזכותהיום,רואים

רוב90%שלמודלמציעאניאחרת.היא

ו–1%הישנות,האליטותשהם9%העם,

ההחלטותבדמוקרטיות,טייקונים.של

ידיעלהאירוניהלמרבהמתקבלות

העוצמהאתהסיטוהרשתותאבלה–9%,

ההמון.לכיוון

טראמפ,אצלהזוהתופעהאת"רואים

פןלהגםועכשיווהברקזיט,ביבי

נציגיאלופופוליזם',ה'ניאוזהבצרפת.

הישנותהאליטותעלמדלגיםהםה–1%.

אחדכלכעת,העם.אלישירותוהולכים

להתבטא.יכול

השיטהכלהדרך.בראשיתרק"אנחנו

לרגלייםמתחתלנורועדתהכלכלית

למצואאפשרהרשתות,שלהכוחבגלל

שלחברתיתברשתזהשלהניצניםאת

שלחברתיתברשתאו(ביטקוין),כסף

אףהבנקים,אתתראו(airbnb).מלוןבתי

נמצאהכול-אליהםנכנסלאכבראחד

בסמארטפון.

והואתוכן,בעצמומייצרגם"הציבור

כמוגדולותלמערכותכפוףלאכבר

צורכיםה–Yדורבנילמשל.עיתונים,

עיתונים,פחותדרסטיתבצורה

הללוהתכניםאםאלאורדיו,טלוויזיה

העולםהרשתות.דרךאליהםזורמים

אדמה".רעידתבפניעומד

הכוחתפיסת
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