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הוכההזאתבעתבוותרהמשמעותותמהפכהה

דרמטווםשוכוווםחוררהאשרהןוגוטכות,המהפכהו

הכר.כנכוחווכואתושונתהבסבובתכו

נוגעת , 1כדוועורהאשרהמהותוותהשארותאחת

כמהועדהאכושו,הגורםעכהןוגיטכוהעו~דכהשפעת

ווובוכות ,האושוותווםומאפווכועכמחדשאותומעצבהוא

ומוומכווותוו.

חכותהמהפכהשכהעוקךוותשההשפעותהבכהקוומת

ודר"כהמוגדרהמהפכה,כתוךשכוכדהודרעכבעוקר

המהפכהשכההשפעותבדברהשארה ,זאתכאור ."הרשת

ב"המכששרבהקשרמתעצמתאנושכנכועכוכוהןוגוטכות

שוכוווםעשוווםצןובבצהייכ.כשורותכהתגווסעתוןאשר

השכבותואורשלו?התפקוןותברמהבוטווכקבראכה

במסגרתהמכש"בשרההשתכנותעכככךתהוונה

מערכותהאם ,וצאו?כפוערהשונותןךושותוהעכהצבאות

הככו?כשוכוווםבהתאם 1כהתעדכותאמורכוות"הצה 1המוו

זו.עבודהשכהמוקדהואאכהבשארותהעוסוק

שרבהקשרנעשתההמהפכההשפעותשכההערכה

 :מרכזווםמאפווכוםשכו

ווםחברתווחםוםאושוות 1בווותמוומכו .א

מרות.וקברתגבורותשרהפנמה .ב

שמקנההחשובותמעצםנובעתאכהמאפווכוםשכבחורתם

המכשייבשכתפקוודבמסגרתהצבאותהמערכתכהם

כחווכ.

כמאפווכוכוחםראשונותפרספקטובהכותנתזועבודה

בונראההעתוןו.המכש"בשרוההסתגרותההשתכנות

 ,כ"כצהמשמעותותמהפכהגוזרהעתוןוהמכש"בפרופוכ

 : 1כגוכרחבוםבתחומוםהדעתאתכתתמחוובוהוהאשר

רכווכטוום.פתרונותוכווצוופוקודסוצואכוזצוה ,הכשרה , 1מוו

תהכוך,ונועזועבודהשכהמארג~ 1שהךעוותקווהאכו

ומערךבככר t "המשאגורמושכההוערכות 1תובחבמסגרתו

הבא.בוםייהמכשודרשכגיוסוכקראתבפרט 1המוו

כפותוחפלטפורמהכהוותנועד "הזורות 1בו"העתכתב

אכשו 1בווךעווכותבמחשבותושותוףהו-צבאו"מדודע

כייצהמפקןואתמזמוכוםאכוזהבמדורומפקןום.מקצוע

בנוגעהעתכתבבדפוכדואכוג/התןווכותה"מדואכשו

מאמרואתבמוקדכהצובבחרכוזה 1בגוכוומווחד.כמאמר

מקווכום.מתגווםוםמככהואוב~שכ

עכהדוגוטאכוהעו~דהרבותבהשפעותעוסקהמאמר

ום"מכשבשרהאושווםוהוחסוםאושוות 1הבוהמוומכווות

וכקברגבורותכהפכוםמסוגכותםעכגםכמועתוןוום

מוטבמפקד ,שאור 1בגורמ"אכבושמחוםאכחכו .מרות

כמאמר.כמגובכשמשכהזמכתוכוכעכה
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תמידיפןובאמפתחשיוהאנהמיןיהרההיסטומשחר

אלהתוהתפתחויאחת,לאגיות.והטכנולותיויכולאת
אתהמביאותתומטלטלתומהפכתובאמצעמתהוות
ההת·צירעלדם.וקכמרתםידעלאאשרלהישגיםהאדם
דרמ·קפיצהתרמהוהללוהמהפכותשית,והאנפחחות

העידןמהפכת-הנוכחיתהמהפכהעלנכתברבותטית.
מצרייםשאנוזרגםמהפכות,שלוכדרכן-הדיגיטלי
ובהיקףהמהפכהבגודלרבלעיסוקמזמינהבעיצומה

הכי·וחברת,בהשפעותשמדוברלכולררובהשפעותיה.
תהראשהופךמה ,וחיינמתחומיתחוםבכלכמעטכורת

האחרונה.בעתביותרבהרהתוהחשיבלבעלת
תחי·מאזלוגית,וסוצימבחינה ,) 2006 (רפאלבןלפי

באופןדמותואתועיצבהתפתחרודכלהמודרנהלת
בצריכהבתעסוקה,החיים,ןובסגנדמוומקמארדשרנה

שלמראשיתוהחברתית.רבאידיארלרגיהתיתוהתרב
קצבהזאת.האמירהאתלהחריףיוראהדיגיטלי,ןהעיד

קצ·זמןבדווחיצריםונשהפעריםכך,כלאץוההשינוי
צעיריםואחיותאחיםלפעמים, .מבעבדתרויהרבהוים

הבוגרים.מאחיהםרביםבהקשרים"שונים"

ההתפתחותקצבודינאמיתהנוכחיתהמהפכהואכן'

במושגינבחנתהיאכאשרנתפסובלתימטאורישלה
שלרשהלפנילוהכךבסהחלההיאת.ומהפכשלהתהוות

 .הכרלבליחיינואתשינתהכהרעדרים,ועש
ישהמהפכה,איתהשהביאההאדירההקידמהלצד

שינוייםכרוכיםבורקהיהמחיראתהמדגישיםדנים

נפתחאליוירטוהוהעידןכיןעוט ,) 2005 (הבטאלה.
כת·-90השנותשלהיאתלתארניתןגדולה.הכהבטח
המובטחת",כ"ארץנתפסנטרהאינטכאשרשיא,קופת

מיושב,בלתיקיברנטי "ר~ 9כ"ארהמידע"כ"אוטוסטרדת
בוהתגלוהמרחבשהתפתחככלאולם, .פיוואוטליובת

צפויותבלתילתופעותוהמודעותומגבלותיו,וגבולותי
פורנוגרפיההדיגיטלית,הפשיעהכמותופעותעלתה.
נפוצות.הפכוהפרט,לתחוםחדירהאמצעיאובדשת
לבחוןהאמיתילמניעשמעברלצייןולהקדיםיורא

זובשאלההעיסוקכידומהלאשורה,המחירשאלתאת
לחלופיןואולקיומה,לשינוימהתנגדותגםעולנבעשוי
מפניהואהגדולהחששמעטות.לאחרדותבתוכומגלם

הש·לאהאנושישהמיןהמהפכהשלהרסניותהשלכות
 .אותןלצפותכיל

שעודהחיים,תחומיבכלהנרחבותלהשפעותמעבר
השלילי'לערמתהחיובימהמאזןכחלקלדירןיעמדו

הנך·למהפכותשישההשפעהמההשאלה,מתעוררת

כמהעדאותן?ויצרשהובילהאנושיהגורםעלכחיות
יכולותיוהאישיותיים,ומאפייניאתמחדשמעצבותהן

עדהמהפכה?טרםלנומוכרותשהןכפיומיומנויותיו
ביטוימקבלותהןוהיכןמהותיות,אלההשפעותכמה
התפקודית?ברמה

המסכים","נוערלמושגבהתייחסו ,) 2006 (רפאלבן
טכנו·וצריכהטכנולוגיהעםחברותמאפייןאושהאומר
התרבותשלההיכרלסימןהייתהזופעהותגבוהה.לוגית

הנוערשלגדולשחלקבכךביטויומקבלתהגלובלית,
במחיצתםומבלהאלקטרונייםלמכשיריםקשורלםובע
דומי·דפוסלהיותיועשהדברמהםולרביםשך'וממזמן

שלאיכולהלאזוניתוקיצהשפעההחיים.רחובאנבטי
התפת·מבחינתלמשמעויותביחסרבותתושאללעורר
דמותו.והנערחרת

בעמ·נוקטיםאשרדעהמוביליוחוקריםישנם
סבור ) Carr , 2010 (קאריותר.עודלכתמרחיקתוה

אתמאשרתרוימשנים,הסלולרומכשירישהאינטרנט
לט·פיזיולוגית.מבחינההמוחאתת,ווהתרבהכלכלה

מכךוכתוצאהאחרתלפעוללמוחגורמיםהםענתו,
ומרגישים.חושביםאנוובבאופןלשינוימביאים

המר·לפיההעמדהלצדתוקףמשנהמקבלתזוטענה
וייסמך .וענייןדברלכלמחיהאזורמהווההווירטואליחב

בביתנו,מסךרקאינושהאינטרנטסבורים ,) 2011 (וגונן

בכרילאבו.ששוהיםמקוםגםאלאדף,רקאינוואתר
שיחבאמצעותברשתתוותובניישומיםמתאריםאנו

 ."ט'צ"חדראובית""אתרן:וכגמרחבי,

"להיכנס"כגרן:במרחב,תנועהבפועלימשתמשיםאנו
הואאינטרנטמהצ'ט."לצאת"ג,ובבל"לבקר"לאתר,
בר,ומשוטטותנמצאותלבנוותשומתשנפשנומקרם

וגידים.עררשקורמתהיאהשפהגרף,ובהיעדר

העיקריתההשפעה ,) Tapscott , 1998 (טפסקוטלפי
כ"דררהמוגדריםהצעירים,עלחלהזוהתפתחותשל

יית·זר,לטענהבהתאם ." Net generation "אוהרשת"
להסתגלנדרשאשריותר,המבוגרהגיליםבטורחכיכן

ברמתההשפעותהדיגיטלי,העידןעמושמביאלחידושים
בניזאת,לערמתמינוריות.היכןקיימות,אםהמאפיינים,

מב·מרכיביה.כללעלהמהפכהלתוךנולדוהצעירהדור
מאורחאינטגרליחלקמהרריםהמהפכהתוצריחיבתם,
שלאחרתהתארגנותירצושאולימההיום-יומי,חייהם

העובדההקודמים.לדורותביחסהתפקודושלהאישיות
הנערות,ארהילדותבגילומתגבשתמתעצבתשהאישיות

חריגי·העידןשלהשפעתושעיקרההנחהאתמחזקתרק

 " .הצעירהדורעלהיאטלי

השאלה.מתעוררת
ההשפעהמה

למהפכותשיש
הגורםעלהנוכחיות
שהובילהאנושי

עדאותן?ויצר

מעצבותהןכמה

מאפייניואתמחדש·

האישיותיים.

ומיומנויותיויכולותיו
מוכרותשהןכפי

 ?המהפכהטרםלנו
השפעותכמהעד

והיכןמהותיות.אלה
ביטוימקבלותהן

 ?התפקודיתברמה



שאתםמישכעיניוכתוךותביטומהמםךשככםהעינייםעבוריותרעודמתעצמותלעילשהוצגוהשאלות "
הקשרים

בכתב.כא , SMSב·כאאמיתית.שיחהתיצרואוהבים.לשי·להתגייסואמורזהעידןלתוךנולואשרהמלש"ב,
ביתהאם

קשושל "אליהםדברוממששהםבמירהאלה,שינוייםאמוריםכיצר ."לנצהרות
הרצאהשמידט,קיארר"דגוגכ,ל"מנכ-עלהצבאיתבמסגרתהשתלבותועללהשפיעמהותיים,

המתקייכ
קכיפורניהברקלי,יטת oבאוניברהמשךהגיוס,שלהראשוןמהשלבהחלורישותיה,כלל

 tקשרים
בכשריםהלי·עםלהיווצרמתחילאישיביןקשרשלראשיתובתקופתוכלהלצבאוהסוציאליזציהההכשרהבתהליכי

שהוצגוהשאלות
החושים:באמצעותנוצרלתינוקההאםביןהקשררה. .זועבודהשלהמוקדהואזובשאלההעיסוקהשירות.

בהםיש

מתעצמותלעיל
מוכשהןשחושיםהנתוניםבסיסעלוראייה.שמיעהמישוש,ריח,למהפכהשבמקבילמכךלהתעלםניתןלאאמנם

 1המבשלבהבוניםוהרגשותהתחושותמתהוויםמספקים,אלהוהתפתחו·סוציולוגייםתהליכיםמתקיימיםהדיגיטלית

שכאשרחת·מתחילהכךלתינוק.האםביןהקשראתשלבאחרגםכמוהמלש"ב,עלבו-זמניתהמשפיעיםנוספיםתייםעבוריותרעוד

לפניעורהראשונות,המיליםנהגותטרםעודקשורת,זועבורהבמסגרתאולם ,ותפקודובחירותיוערכיו,עלאשרהמלש"ב,
שקרים

עידןלתוךנולד
הבדידוותקשורתערוץכברישנוהראשונים,והמלמוליםההברותובהשפעותיהם.אלהבתהליכיםנעסוקלא

מגמה/( .) 2009ואלפנררי,(חרמינוהאנו·עלוהשלכותיהמאפייניההמהפכה,שלבחינה
האישלעולםהגלובוס.ברחבירביםמחקראנשימעסיקהשרת,להתגייסואמורזה

כנוורהטעי·עלההשפעותאתיותרממוקדבאופןהבוחןהמחקרבצה"ל.לשירות

אתמותהוא·בשלבהוא.גםורחבמגווןותפקודה,האישיותצרבאמוריםכיצד

אלה'שינויים
רומעשיארב·נבחרוולמקדה,העבודהאתלהתניעמנתועלשרן
שיצרתהמלש"בעלבמיוחדישפיעולטעמנואשרמאפיינים,עה

הרווחתהםשכןלמרכזיים,נחשביםאלהמאפיינים .העתירישהםבמידה

חופוסיולתפיסתנומגוונים,מיוןבתהליכינרחבביטוימקבליםלהשפיעמהותיים,

כיוונים .כחיילהמלש"בשלתפקודובחינתלצורךחיונייםחינםעלהשתלבותו

הצבאיתבמסגרת
נקוטווייקלייןכמוקלאסייםפסיכולוגייםתיאורטיקנים :הםשנבחרוהמאפיינים

גי·המערביתשהפילוסופיהמהעלבצדקהצביעווביון .אישייםביןויחסיםאישיותביןמיומנויות ] 1 [
שלמבטובתוךרקקייםהעצמילכן:קודםשניםלתהמרות.וקבלתגבולותהפנמת ] 2 [דרישותיה,כללעל

בסיסיצורךכאללדיאלוגבהתייחסו ,) 1965 (נובר .אחר - Self (עצמיתחשיפה ] 3 [ Disclosure (. מהשלבהחל
ורקשאךטועןבחברה,האוםשלהווייתולעצםהקשור .הווירטואלילמרחבהתמכרות ] 4 [שלהראשון

"זיקתלהיווצריכולהפניםאלפניםהמתקייםבדיאלוגהנ"ל,המאפייניםארבעתאתהקיפההמקוריתהעבורה
נוצרתהאישיות .וה"אתה"ה"אני"ביןממש"שלגומליןתתמקדלהלןהמוצגתהעבודההיריעהקוצרמפאתאךהמשךהגיוס,

עםוהמדומיינותהאמיתיותההתנסויותמתוךומתעצבת .הארבעהמביןהראשוניםהמאפייניםבשניההכשרהבתהליכי

נץמתגלהגםולפיכךומההווה,מהעברמשמעותיותומריותכלליבאופןייבחנוהדיגיטליהעידןשלהשפעותיווהסוציאליזציה

איז.וביןסביבתו.עםהאוםשלהגומליןקשרישלהבנהמתוךהמש·ייבחנובהמשךהללו.המאפייניםלשניביחסלצבאוכלה

השירותבתקופת
כליחתהח·גםכמוהקלאסיות,הפסיכולוגיותהתיאוריותהעתידיהמלש"בשלבהקשרמאפייןכלשלמעריות
משיכהאישיהביןלמפגשכבודשלמקוםמייחדותדשות,צרכיםיידונולבסוףשירותו.והמשךלצבאלגיוסוביחס

מוהכמ בו,המדוברותלמיליםמעבראישיביןקשרהממשי. לשינוייםמענהלתתאמוריםאשרקיימים,אםמיוניים,

בדדהער אשרועור,שתיקותמבטים, ,מילוליתלאתקשורתמכיל  .המיוןבתהליכימתבקשותמהתאמותכחלקאלה
מריאההמיליםגםלמילים.מעברהרבהמשמעותבעליחינם

חוקלממק·אנושיתלתקשורתבסיסיאמצעיהמהוותוההברותחברתייםויחסיםאישיותביןמיומנויות
 1פיזיתעלהמובעהרגשרוךהדוברשלהאישיהנופךאתבלותאתכשנותהטכנולוגיהבכוחמלאבאופןמאמיןאני"

כמקשרמתמדתולמידהבהתנסותמלוויםזהמסוגמפגשים .ידןלטכנולוגיהלהרשותלכםור oאאבלבה,ולטהעולם
טובכתן·הבלתיהתורהשללהפנמהעדהחברתי,התווךשלכפ·כקחתזכרו .הכיבויכפתוראיפהכמדובכם.כשכוט

אישיים.ביןיחסיםמתנהליםבוהאופןלגביבהשכמהככה-קשהשזהיודעואני-ביוםאחתשעהחות
אובחן '

ההיקףשללמהותםביחסשאלותשלשורהמעלהזותפיסהאתתורידועכשיוחת.אשעהשככם.המכשיראתתכבו
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כתן·לתי

שלחותם

מתקיימים.הםכרוהאופןהווירטואליכעולםריםהקש
טיבםמההמילה?מוכןכמלואקשריםלכנותםניתןהאם
מקשריםאיכותיתשוניםהםוהאםאלהקשריםשל

נאיםצודךאיזהעלממשי?הפיזיכמרחבהמתקיימים
לק·תחליףלהוותיכוליםהםהאםלענות?אלהקשרים
הווירטואליהקשרמאפייניהאםהממשי?כמרחבשדים

כפיאישיותכיןמיומנויותלפתחמנתעלדיכהםיש
לנו?מוכרותשהן

מציין ,) Hamburger· Amichai , 2002 (המבורגר

מח·פורסמודדנו,כתחילתהיההאינטרנטכאשדש

להגברתגודםשהואנחרצתלמסקנהשהובילוםקדי
החברתיים,הקשריםולהפחתתוהדיכאוןהנדידות

השליליתהתדמיתאתתקופהכאותהשהובילהמגמה
הפוךתהליךשנוצרסכור ,) 2003 (חנטהאינטרנט.של

מצמציאינןשהןכלכדזולאהחדשות,וגיותוהטכנול
מגוונותאףהןאלאהחברתיים,הגומליןיחסיאתמות
קנוייוצרותאנשים,כיןמקרנותהןאותם.עשירותומ

היחסיתהסימטריהחדשות.וזירותקהילותשיח,רתצ
עלהלטנטיתההסכמההגולשים,כיןכיחסיםהרווחת

מאפשריםהגולשים,כיןהשוויוןוסממניחליפיןפוסיד
 .האנושיכשיחנוספיםווניםכי

f 
קשריםכיצירתהיתרונותאתמתאר ,) 2010 (נץ

וש·וירטואליריבודלרבדיו, .וירטואלייםאישייםכין
גודםמהוויםוכמקום,כזמןתלותללאמסדיםליחת

עםלתקשרמהיכולתהנהניםולנועד,לילדיםמשיכה
 .הזמןכאותוהעולםכקצוותהנמצאיםמשתתפיםכמה

רק·נתיכהכאמצעותמתבצעתשהתקשורתהעובדה

אותו,לערוךהטקסט,עללחשוביכולתמאפשרתריאה
נמצאהמשתמשזהמסוגכקשרמחדש.ולכתובלמחוק
לחלוטיןהשונהדברוהמחשב,עצמועםלכדפיזית
 .פניםאלפניםמקשר

אשרמחקרעלמרווחים ,) 2003 (ומורטרכלסייחרד
עלהווירטואליתהפלטפורמהשלההשפעהאתכחן

מהיהרצוןלשביעותכמדדהחברתית,הפעילותהיקף

הרווחותלדאגותכניגודכדשת.אישייםהכיןקשרים
להתנודד,נוטיםלאינטרנטהמחובריםילדיםכיכצינור

פעיליםהםכדשתהגולשיםהנועדכניכיעולהמהמחקר
מח·יותראףמסוימיםוכמקדיםחברתיתמכחינהמאוד

מחוכרים.הלאכדיהם
מהווהשהואדקלאהווירטואליהמרחבזו,גישהלפי

ומתעצביםמתפתחיםכההסכינהמבחינתאלטרנטיבה
היסודותכלאתמאתגרהואאלאאישיים,כיןקשרים
המן· .אישיהכיןהקשראתהמאפייניםהבסיסיתוההכנה

הרך·להמהמהותשונהאחרת,מהותמייצג "מפגש"שג

כשנתככדהגדירה ,) 2004והאן,(אצלסטרןואכן,גלנו.
אנשיםשנוחכרתיכ"מדחכהקיכדנטיהמרחבאת 1991

'פנים'שלחדשותהגדרותעםאךפנים,אלפניםנפגשים
מרחבהיעדרלמרותלשיטתה,כלומד,'מפגשים'".ושל

נותנתהרשתמדינה,אועירשכונה,כמומוגדרגיאוגדפי

וליחידים.לקבוצותאמיתיותהזדמנויות
המאפיינתהשונההמהותעלעומדת ,) 2005 (חרמינו

אותוומכנההווירטואלי,כמרחבאישיהכיןהמפגשאת
ויד·"יחסיםהמושגלרבדיה, .תהליך"נטול"קשר

שיחיכיווןאינהרנטית,סתירהכתוכומקפלטואליים"
יותר,אושנייםכיןמתמשכתזיקהשלתולדהחינםסים

וגדלהההולכתבסיסיתהדדיתהיכרותכתוכההכורכת
זה,כנגד .רגשיתוהשקעההמשכיותזמן,שלכפונקציה

לפיהתופעהקרונותלעתיםמציגההווירטואליתההוויה
ומש·כעמוקיםשנחוויםקשריםכיניהםיוצריםהגולשים
פעיהדרגתית.היכרותכלללאדנה,כמהירותמעדתיים

כלשהוידעאומינימליתלהיכרותזקוקיםאינםהםמים
 .האחדשלממשייםהמציאותייםמאפייניואודות
הקשריםשלהשונהוהמהותהמאפייניםרקעעל
לעילשהוצגהלגישהוכניגוד ,הווירטואליכמרחב
המעצימהפלטפורמהוכדשתהדיגיטליכעידןהדואה

כיהסכוריםישנםאישיים,הכיןהקשריםאתומפתחת

האינט·שלמהותיתלדדוקציהאולצמצוםגודמתהיא
אישית.הכיןראקציה

 ,) 2006 (רפאלכןהואהזוהגישהאתהמוביליםכין

אינדיבידואלית,לדובהיאהמסכיתההוויהלשיטתואשד
הסממניםפנים.אלפניםכיחסיהעומדיםשותפיםללא

פניםכעמידההגומליןמיחסיאינטגרליחלקהמהווים
שהוא,סוגמכלוירטואלימקשרנעדרים-פניםאל

כמילים ."סקייפ"ככמופהכעלריבודישכאשדאפילו
ותילהעלולהווירטואליתה"חכדתיות"מחיר ,אחדות
 ~עצם ,ואמנםהחיים.שלהפיזיכמרחבחברתיותחוסר

הווירטואליהמרחב
שהוארקלא

אלטרנטיבהמהווה
בההסבימבחינת

מתפתחיםבה

קשריםומתעצבים

אלאאישיים,בין
מאתגרהוא

היסודותכלאת
הבסיסיתוההבנה

אתהמאפיינים

אישיהביןהקשר



הרשת מתוךהבאותהפנטזיה,פריוהשלכותאשליותשלפרח והחלשתבבית""ישיבהפירושההמסךמולהישיבה~
חברת• שאיןרמותליצירתערשלנו,והמאווייםהפנימיעולמנו חברים"."לחפשהדחף
מהווה המסךשלהשנימעברושמתכתבתלזוקשרכללה שלהיחסאתשברקממחקרתמיכהמקבלתזוהנחה
יממרח מפגשקדםהווירטואלילקשרבובמצבגם .והמקלדת לעומתפניםאלפניםאישייםביןלקשריםמתבגרים
מאפש הווירטואליתהפלטפורמהשלהזמינותהפיזי,במרחב בק·המחקר,ממצאילפיהרשת.דרךהמתווכיםקשרים

טוומכ ביטויתיתןהסתם,מןיותר,מהירהתקשורתהמאפשרת סכנהקיימתהאינטרנטדרךשנוצרוהחברתייםשרים

לס מרכיביםותצמצםבקשרובהיכרותמסוימיםלמרכיבים ושלחברתיותמיומנויותשלהפיתוחביכולתלפגיעה

אוה"מפגש"
במוח~זה,הסברלפיהאשליה.מרכיבאתתטפחובכךאחריםניתוקכדיעדהשווים,חברתבניעםיחסיםקשירת

שישנזוהאשליההקשרמתקייםאיתההדמות"בריאת"מוטיב Subrahrnanyam, Greenfield, Kraut &(חברתי

ומאפיביןיחסיםשללכינוןמשיכהמקורמהוויםשבצדה, .) Gross , 2001בתווךה"קשר"

במוח~ העת.כלמחוברלהיותהצורךומכאןברשת,אישיים עלולהווירטואלי
ונזיתרניפוץחיכוזהמסוגקשריםביצירתהסיכוןזאת,עםיחדקשראשליה.ליצור

קדםלאשלעתים
הפרטמהמרחבהקשראתלהעביררצוןישנוכאשרהאשליה

ידרמט .ממשיפיזילמפגשהווירטואלי

א•בין הוויו·הקשריםאתהמאפיינתהשונהלאיכותמעבר פיזימפגשכללו
באינ:כהמחירכינראהונו'),חלקיים(מצומצמים,טואלייםומתקייםממשי

עלולזהבמרחבאישייםביןיחסיםבכינוןלבחירההמרחבבמסגרת

מותיר rהווירטואלי
ביןקשריםליצירתוהמיומנותהפוטנציאלאתלדכא

שהחלשתסבור ) 2006 (רפאלבןהפיזי.במרחבאישיים Child, Pearson & Petronio ,(חוקריםמספר
חבריםשמוקףלמיקריטיתאינהחבריםלחפשהדחף ,) CMCJמחשבמתווכתשתקשורתבמחקרםהראו ) 2009אתהמקושרים

במסגרותאוהספרבביתמפופולריותונהנהמקרהבכל רבהלתחושהמובילהפנים,אלפניםתקשורתלעומת סימניהרבהעם

להועללחבר'ה,להתחברשמתקשהלמיאולם,אחרות.חברתיים.מקשריםרצוןואי-שביעותבדידותשליותרמקוםוהמוןשאלה

באופןלדמיון.
מאמציםעלבוויתורלעלותברשתהחברתיתהפעילותעלוירטואלייםבקשריםלבחירהמדועמסביריםהם
קשייםליצורולפיכךאוהדת,וסביבהחבריםלמצואמחירלהיותעלולהפיזיבמרחבאישייםביןיחסיםפני

 .הזמןואבבחברתיתבהשתלבותאשראלמנטים,ישנםפניםאלפניםבקשר .דרמטימזמיןהואהזה
מיום שנוח·אלהשללמאפייניהםביחסשאלהמעלהזהזהותלאמץלהסתתר,מאפשרוירטואליבקשרחסרונםשלוטיפוחפיתוח

ההשקשריםיצירתפניעלוירטואלייםקשריםביצירתויםאלטרנ·נוצרתומכאןלממשימעבראללנדודבדויה,והשלכותאשליות

אד .הפיזיבמרחבנוחהחלופהזואולםתובענית.פחותוהרבהנוחהטיבה

הסיםלביןהגולשאישיותביןהקשראתבחןאשרבמחקרההתמודדותבכושרלפגועעלולההיאשכןלכאורה,רקהפנטזיה.פרי

בה.בהאינטר·החברתישהמגרשנמצאבפייסבוק,התנהגותוויזואליתאינטראקציהשלתביעותיהעםהממשי,עםמתוךהבאות

 :רכיםבעיקרניכרתההעצמהאךלכולם,העצמהמאפשרנטילאחר,לבתשומתונתינה,נשיאהבכישוריהמלווההפנימיעולמנו

לעיצולה·שמשכיליםמופנמיםאנשיםהמופנם.האדםבעבור .ועודביקורתעםהתמודדותהתחשבות,עדשלנו.והמאוויים

שאיןדמותליצירת
הבסיכלשד·מצליחיםלהם,מעניקשהאינטרנטבכליםשתמשאישייםביןיחסיםשכינוןההנחהזו,גישהלפי

אואתלהגדיריכולהמופנםהגולשחברתית.עצמםאתדגאינהלכאורההקשר,שלמהותילצמצוםמביאבדשת

ההשלהישנההחברתיתלהגדרהכבולאינווהואמחדשעצמוהדי·העידןשלמשמעותימאפייןעםאחדבקנהעולהלזוקשרכללה
ובדי, להיותהופךשכשהאינטרנטספקאיןשני,מצד .שלו מקושר,להיותהתמידיוה"רעב"הצורךוהואגיטלי, מעברושמתכתבת

אישיוההצלחה .ממכרמגרשלהיותגםעשויהואמפצה,מגרשבאמצעותאובאינטרנטחברתיות,ברשתותזהאםהמסךשלהשני

נתונהאותולמקדעשויהמופנםאדםשלבאינטרנטהחברתית .הסלולריהמכשיר

יחנון יכו·אתלשפרמניסיונותיחדלוהואזה,במגרשורקאך הווירטואליבתווךה"קשד"אוה"מפגש"כינראה
הפיתז לאינטרנטמחוץהחברתיתלתו כללוקדםלאשלעתיםקשראשליה.ליצורעלול

חברת .) Amichai·Hamburger & Vinitzky , 2010 (הוויו·המרחבבמסגרתומתקייםממשיפיזימפגש

 vהמלהצלה""גלגלמהווההווירטואליתהרשתזאת,לאודשאלהסימניהרבהעםהמקושריםאתמותירטואלי,
עידןטרםאינטרוברטית.אישיותבעליעבודבעיקר 1יותר וטי·פיתוחמזמיןהואהזהבאופן .לדמיוןמקוםוהמון
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להשתלבמנתעללהתמודדנאלציםאלההיוהרשת,
הווירטואליהמרחבכיום, .וותרלפיןחלולאות,חברתי

אישייםביןקשריםליצירתשואבתאבןעבורםוהמהו
הישיר,המגענטולאישיהביןש""המפגבטוח.קממרח
בברוברשליטה,תחושתהמעניקקשרליצוררמאפש
 .הימנעותייהחרדתהמרכיבאתרלמנט

המתקיימיםבקשריםהמצרריםלשיטתהןלסיכום,
דומהאותם,השולליםלשיטתוהןהווירטואליחבבמר
אחרתמהותבעלבקשרמרובוכירעיםתמימותהשישנ

המתקייםהחברתיהעולםאיכותית.השוניםומאפיינים
אמנםאיתרונושאיחהרלפזוכההווירטואליבמרחב
שעשויוהמחירחסרונותיואולם ,וימיםמסיתרונות
הינדבחייו,לכךדומיננטימקוםייתןאםלשלםהפרט
יםורכישואילעםהשאלה,ולהעזאת,רלאו .דרמטי

הכרוךצבאילשירותהמלש"בבעתיריגיעאישייםבין
 .הפיזיבעולםאינטנסיביותראקציותבאינט

-יים nחנרויחסים nאישיונין nנויומיומ
ירי nהעהמלש"נעל nלכוההש

היה·חינההצבאיתהמערכתשלחיסורמאבניאחת
המשרתיםביןימיםהמתקיאישייםוהביןהחברתייםסים

נע·המבצעיתוהפעילותהאימוניםהלחימה,במערך .בה
קריטיתחינההחברתיתוהלכידותיה,וותצבמסגרתםרכי

זהלמעשה, .ופעילותולהצלחתהלחימהוותצובלעיצ
ולגיבושה.הלוחמתהיחידהשללקיומהסהבסי
עומדותלכך,שמייחסיםהרבההחשיבותולמאל
העתי·המלש"בעלהדיגיטליהעידןשלותההשלכ

ביןמיומנויותשלההיבטעלספציפייותרבאופןווי,
הסוגיהלעיל,שהובאכפיוחברתיים,ויחסיםיותאיש
שכי·כךעלהמצביעיםמחקריםישנםת.וקבמחלהנתונ

ביכולתפוגעהווירטואליבמרחבאישייםביןיחסיםןנו
בניעםיחסיםובקשירתחברתיותיותומיומנשלתוחהפי

הזמן,צירעלשנתקדםככלזו,גישהלפיהשווים.חברת
נמוכהאישיתוביןחברתיתרמהיפגיןיהעתידהמלש"ב

עברו.בשניםשהתגייסלמלש"בביחסתריו

הווירטואליבמרחבהקשריםשלוהקוריםהמאפיינים
 .ממשיהפיזיבעולםהמתהוויםלקשריםביחסשוניםחינם
 Child, Pearson & Petronio ,(מסוימיםחוקריםלפי

-בכלפגועעלולהוירטואלייםבקשריםהבחירה ,) 2009
אינטרא·שלתביעותיהעםהממשי,עםההתמודדותשר

תשומתונתינה,נשיאהבכישוריהכרוכהיזואליתוקציה
ונו.'ביקורתעםהתמודדותהתחשבות,לאחר,לב

במרחביתהווהעתידיהמלש"בשלשקשריוככל
יחווההואכךממשיים,קשריםחשבוןעלאליוהווירט
להתערותביכולתביטוייקבלואשריותרגדוליםקשיים

הערב·נוכחבעיקר ,זאתהצבאית.במסגרתולהשתלב
האחרעםמתמידבחיכוךכרוכההצבאיתשהפעילותרה
ורזיהשמאפייניהענית,ובתאינטראקציה.זוממשיפןובא

חסריםשיהיווכנראההעתידילמלש"בנהיריםיהיולא
 ,) 2005 (חרמינושלבמושגיםאיחה.ודדלהתמהכליםלו

תחייבהמציאותתהליך",נטולי"בקשריםשהורגללאחר
משמעותיבתהליךהכרוכיםקשריםביצירתכעתאותו
שספקושפהאחדיםהתנהגותייםקודיםעםאחר,גומס

אותה.מדברהואאם

הוריך·במרחבקשריםשיצירתסוברתההפוכההגישה

לפתחמאפשרתאףאלאפוגעתשאינהרקלאטואלי
לכ,ךבהמשך .והחברתיותאישיותהביןהמיומנויותאת

יצליחהעתידיהמלש"בכמהעדחינהלהושעהשאלה
הווירטואליבתווךשרכשהמיומנויותשלהכללהלעשות
הנוקטיםשגםנראהממשי?הפיזיבעולםאותןוליישם
המ·והחברתיאישיהביןשבהקשרלכךיסכימוזובגישה

ילווההצבאיתלזוהאזרחיתמהמסגרתהמלש"בשלעבר
לחסת·יכולהואצבאישירותטרוםשלבשלבבקשיים.

לעומתאלי.והווירטבמרחבחברתיתמקושרכלהיותפק
המש·עםלהתמודדהמלש"ביידרשלצבאבכניסה ,זאת

להתארגןפנים,אלפניםאישייםביןיחסיםשלמעריות
באופןממשיתפיזיתבקבוצהולהשתלבהחברתיתברמה

ממרחקקשריםלקייםלויתאפשרלאכבראינטנסיבי.
 .הווירטואליבמרחבכמובטוח
ערוץמעדיפיםרביםשמשתמשיםטוען ,) 2010 (נץ

הפ·פחותעםלהתבטאיכוליםשהםכיווןזהתקשורת
הווירטואלייםשהקשריםמשתמענץשלמדבריורעות.

השליטהתחושתמולאלשליטה.שלתחושהמעניקים
שלאזכרןלחוותעלולהמלש"בלצבאבכניסההזו,

מולמתיישבהואבההסיטואציהאינהכברזושליטה.
דבריואתעורךבוחר,ואשהלמיומגיבהמחשבמסך

עםהיוםכללאורךיהיההואדרכובראשיתכחייל '.ונו
 ....ומורכבותמלחיצותבסיטואציותגילובניחיילים

לצבאבככיסה
המלש"ביידרש

עםלהתמודד
המשמעויות

ביןיחסיםשל
אלפכיםאישיים
להתארגןפכים,
החברתיתברמה

בקבוצהולהשתלב
ממשיתפיזית

ביאיכטכסיבאופן



מבוגחת רחב·רגשייםפיזיים,שינוייםעובריםשהםמשרםדווקא קשוב,להיותהעתכלממנוידרושזההאישיתברמה ~
ל·ההורה יחסית.קצרהבתקופהדתיים חי·לפתוריידרשהוא .סבלניולהיותאיפוקעללשמור
והילדים מנתעלוהפנמתםחיצונייםגבולותשהצבתנראה לה·מנתעלבתבונהאותםולנהלמתמידבאופןכרכים

דרמה ומאפשרתזהבגילקריטיתחינהפנימייםגבולותליצור הללוהמיומנויותסטכלמהצרות.חלקולהיותשתלב
הדהעידן הצבתוהמרות.הסמכותמהרתשלוהפנמההבנההכרה, אישייםביןבקשריםמספיקהתנסהשלאלמיחסריהיה
מדחשב, וסוכניההמציאותידיעלבעיקרמתבצעתהגבולות הדרמטיהמעבדלהשתלב.עליוריקשההפיזיבמרחב
משמעותיות.דמויותושארמוריםהררים,קריהשונים, 1מאאינה וירטואלייםברובםאובחלקםהקשריםשבהממסגרת

שבובמרחב
הורידלסהמפקדים.ליריהמנדטעוברלצה"להגיוסעםבמרחבבאינטנסיביותמתקיימיםהיחסיםשבהלמסגרת

שקיתקהרגרסיביים.ביטוייםולקבלמטלטללהיותעלולהפיזי,

'כמתנתק Hamburger & Vinitzky · Youו· ) 2006 (רפאלבןלפיפתוח,הכול

תמידלומופג·עבורהווירטואליהפתרון ,) Amichai (2010סימניונגיש,זמין

הפסיביתולה·אישי,והביןהחברתיהצורךאתלספקיכולמיםהחיצונייםהנבולות

אומיטשטשים
 ~נרהגרוע tDממשיים.אישייםביןקשריםליצורהדחףאתחליש

ביתהיותיחרוהזההאישיותילפרופילהעוניםשמלש"ביםנראה

נעעקיםעבורם,לצבא.הגיוסעםביותרהמשמעותיהקושיאתואינםנעלמים

 ,ילדיהםברהערוץשלמידיתהחלפהתהווההצבאיתהמערכתזהלעין.נראים

ארלמותהבי·שלהם.החברתייםהקשריםומתקיימיםמתפתחיםאצליותרבולט

שבודקיםנוערבני
בכיסימש·לגרדםהפכההרשתכידרמההאחרונותבשניםמסגרתעםלהתמודדוהקושיהווירטואלימהמרחבתרק

 tt , 1998 (גבולותשללהפנמההנרגעבכלונרעדילדיםעלפיעכמשבר.להיחוותעלולומאיימתממשיתחברתית
ומצביעככלערשההואשברשתחשהנערסמכות.שלוקבלההנבולותאת

האנושיתמטילארגבולותלושמציבמיושאיןדוחועלהערלהמרוחוקבלח nגבולו nהפנמובקרבהקיימים,

טובויםמתנהליםבתחומיואשרזה,מרחבמרותו.אתעליוגישהישהמבוגרים.מעולםלבואחייבהשיכוי"צעיריםילדים

שמלכתחילה
המדשיםמוגבלותהבלתיהאפשרויות"ארץ"מהווההנוער,חייבואחר,עולםהםוהפייסבוקהאיכטרכטכישטועכת

 .הפיזיבמרחבהמוצביםלגבולותכאנטיתזהונחווהאבלשבחוץ,החייםעלהחליםמאלושוכיםכלליםחלים
הגן·בביטוייםלהבחיןמאפשרתברשתקלהשוטטותתמוכותפרסוםכגוןאיומים,לדבריםמביאההזוהתפיסההפנימייםהנבולות

אגרסיבייםלדחפיםהניתניםההרסניים,לעתיםלמיים,המסרעםלהפסיקחייביםוחרמות.קללותמביכות,אינםעדייןהאלה

השתל·שלהכלליתלרוחגםכמרמווסתיםלאומינייםבעולםלגיטימישאיכןשמהחד-משמעיתולהסבירהכפולאצלםמעוצבים
 "שםגםלגיטימיאיכןלפייסבוקשמחוץ .ואיפוקריסוןוחוסרחדירת

המ·בהאשרהדינאמיקה,אתמתאדת ,) 2010 (גלארן מוסף ,קדמןיצחקד"רהילד,לשלוםהמועצהמככ"ל-

(ילדים,הגילשכבתעםבאינטראקציההווירטואלירחב  18.2.11אחרונות",ידיעות"שבת

במרחבגבולות.לטשטושפלטפורמהיחדמהרריםנערים) תחר·חשיבותאתמדגישותכיוםהמקובלותהגישות

החיצונייםהגבולותסימניונגיש,זמיןפתוח,הכולשבר עםהמתבגריםשלהרגשיתבהתקשרותהביטחוןשת
יותרבולטזה .לעיןנראיםואינםנעלמיםארמיטשטשים •פרנס ולוויסותלאינדיבידואציהיכולתםעלוהשפעתהההודים
הכאשר ובקרבהקיימים,הגבולותאתשבודקיםנרעדבניאצל ביטחוןתחושתלמתנגדמעניקיםההורים .רגשיעצמי

) atives ו האלההפנימייםהגבולותשמלכתחילהצעיריםילדים ההרריםכיכולתהמוגדרתההררית,הסמכותבאמצעותזר
igrants ו כרב·בתוספתזה,טשטושאצלם.מעוצביםאינםעדיין למתבגרפסיכולוגיתאוטונומיהרמתןחרםמתןלשלב

לביוים עלוליםהמשחקיות,ואשלייתצופיםשלאנונימיתחרת ול·לכלליםהיענותבוגרת,להתנהגותדרישהעםיחד
" ratives סיכוןבהןישאחדשמצדבהתנהגויותלהתנסותלהזמין מעשיםמעשייתוהימנעותבמשפחההמקובליםחרקים

הפוגעים.מעגלאתלהרחיבפוטנציאלשניומצדעצמי ;" . 1986 המ·שאחדסבורה ,) 2003 (טרדאלבר.לפגועהעלולים
שב:אלה הפיזי,במרחבפוגעותהתנהגויותמבצעשאינומיגם להפעילהיכולתהואההרריםשלהמשמעותייםבחנים

עדהיטב, לכלליםהמתבגריםהיענותאתלהבטיחכריסמכותםאת .הווירטואליבמרחבכךולעשרתלהיסחףעלול
הבט המבוגרים.שלבהיעדרותםזאתתולה ,) 2006 (גוין מב·הרסנילהיותעלולהרריתבנוכחותחסךשנקבעו.

הטבשל חש·ללאמתנהלתהניידובמכשירבאינטרנטהפעילות לגבולותזקוקיםככללהמתבגריםהמתבגר.שלחיבתו
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הפוגעים. 1
 ,הפיזיחב·

 .המבוגרים

חש·ללא:

מצווההאמיתי,בעולםבמציאות,אםמבוגרים.תגח
רובהווירטואליבעולםילדיו,עלולהגןלשמורורההה
 .מוגניםבלתימתהלכיםוהצעיריםריםהיל

בחובושטומןלסכנותמורעיםאינםההוריםכירומה
המ·מולבחדרויושבהילדלכאורה, .הדיגיטלידןהעי
אשרמבצרי",הוא"ביתישלאשליהשיוצרמהב,חש
בער·שאורבותהסכנותאתנכוןלהעריךמאפשרתהאינ
וההרפ·האתגראתרואההנעראוהילד .הווירטואלילם
הואמקשעלובלחיצההזהלעולםבכניסהשקיימיםהתק
איןזאת,לצדאחרים.למחוזותומפליגמסביבתותנתקמ
גישתםלסיכון.בפוטנציאללהבחיןהכליםאתתמידלו
במקרההיעדרותםאוהטובבמקרהההוריםשלסיביתהפ
מעלהאלהוסיכוניםמכשלותעתירת"זירה"נוכחועהגר
בז·כללבדרךאשרההורים,להתנהלותם.ביחסותיהת
עלאיוםכלמולאלהוריותאינטואיציותבעזרתקיםע
בהתע·ספקבשאננותספקזהבמקרהמגיביםדיהם,יל
הכחשה.אוותלמ

טפסקוטהזאתהתופעהאתלהסבירבניסיון
) 1998 , Tapscott (, הדורותפעראתיותרומחדדמדגיש

בהיסטוריהלראשונהלדבריו,השלכותיו.עלצביעומ
מסתך·דיגיטליתבסביבההגדליםהנועדבנינושית,הא
החיוך·עלמהםטוביודעיםואףמהוריהםיותרטובםוי
בחברה.המרכזייםםשי

r 
• 

זובמגמהממשיך ,) Prensky , 2001 (פרנסקי

דיגיטליים""ילידיםהמונחים:אתטובעהואאשדכ
) Digital Natives ( דיגיטליים"ו"מהגרים) Digital 

lmmigrants (. מבוביןלהבחיןבאואלהמונחים-
כאשרהדיגיטלי,בעולםהמתפקדיםילדיםלביןיםו
" Digital Natives " שנתאחרישנולדלדורמתייחס

1986 . " Digital Immigrants " דיגיטליים)(מהגרים-
בושולטיםהםאםגםאשרהדיגיטלי,לעולםשבאולהא
 .עבורםזרהבשפהמושילששקולהואעדייןיטב,ה

ובתפעולבידעהללושהפעריםסבור ,) 2001 (הבט
כמ·בהתמצאותגםכמוהמתקדמות,הטכנולוגיותלש

הצעיריםביןשהיחסיםלכךמסייעיםהווירטואלי,רחב
סמכותייםפחותוהםלדיאלוגיותרנהפכיםלמבוגרים

עשויסמכותבקבלתהשינוי .בעברמוכרשהיהמכפי
בחלשים.למרודמאתגרזהאיןשכןהדורות,ביןלקרב

כברעלתהבחברההצעיריםבמעמדהשינויתופעת
במחק· .) Mead , 1943 (מידשלהקלאסייםבמחקרים

היאהפרימיטיביות,התרבויותעלהאנתרופולוגייםדיה
טכנולוגיהתפתחותתהליךהעובדותשבחברותמצאה
שהידעכיווןלילדיהם,להציעמהלהוריםאיןמהיר,
 .יותררלוונטיאינושלהם

שנים,עשרותלפנישנכתבופיעלאףמיד,שלדבריה
שלנגזרותיהאתוממחישיםהנוכחיתלתקופהמתאימים
אושאלהעולהכאשרכיום,בה.המתרחשתהמהפכה

לקבליפנוהםהצעיר,הדורבניבפנימידעשלפער
לאההוריםאחדאלשפנייהיודעיםהם .ב"גוגל"תשובה
ברשתחיפושזאתולעומתעבורם,תשובהתספקבהכרח
הפסיקההורההזה,באופןומקיפה.רחבהתשובהיספק

שבאמתחתוכמיבעבר,מילאשהואהפונקציהאתלמלא
מצ·שהיאכפיההורה,שלבדמותושאלה.לכלתשובה
שליאבא"כיאליגרן·דז:תלמההמשוררתמדבריטיירת
שחי·חלהבעולם"הכיהואשליואבאמכולםהחכםהוא
קרובזו,שחיקה"גוגל".עליושמטילהצלרקעעלקח

כדמותההורהשלבדמותואותותיהאתנותנתלוודאי
בהתפתחותמשמעותימרכיבהמהווהלאידיאליזציה,

 .ואישיותוהילדשלהזהותובעיצוב
מרקםאתמעצביםהםבווהאופןהללוהפערים

ההוריםשלהקושיאתמסביריםהדורות,ביןהיחסים
לסיכוןעריםההוריםאםגםלילדיהם.גבולותבהצבת
הפונקציותעללפקחטכניתיודעיםאינםהםשקיים,

תחושתכן,עליתראותו.המשמשותהטכנולוגיות
בסביבההצעירהדורלבניביחסחשיםשהםהנחיתות

מולםלהתמקםקרשילייצרכדיבהישהטכנולוגית,
חיל·נותריםזהמולאל .גבולותהמציבסמכותכגורם

חופשיים 'דייןואיןדיןאיןברמקרם 'ההפקרבשטחוים

גבולותללא ,רוחםעלהערלהככלולעשרתלשרטט
 .בפניהםאותןשתציבסמכותוללא

ומהורהגבולותשלהצבההמשלבתנוספתפונקציה
כמרהמורה.שלדמותוחינהמשמערתרבתסמכות

 ·מהשיהמורהעםהקשרשלאופירגםמושפעההררים,
 .הדיגיטליהעידןעמושמביאגויים

צרכיםטובתלהמקווןבמרחבשמצרייםםיהמור
נס·התלמידיםםעקשרםוצריים,ומקצועיישייםיא

 ...כשחלקם ,החברתיותברשתותקריהטבעית,בינתם

מסביריםהפערים

שלהקושיאת
בהצבתההורים

לילדיהם.גבולות
ההוריםאםגם

שקיים.לסיכוןערים
יודעיםאינםהם

לפקחטכנית
הפונקציותעל

הטכנולוגיות
אותו.המשמשות

הנחיתותתחושת

הדורלבניניחם
בהבסביהצעיר

ישהטכנולוגית.
קושילייצרכדיבה

מולםלהתמקם
סמכותכגורם

גבולותהמציב



פקוזאשרנוספיםגורמיםשישנםמכךלהתעלםאין .והנערהרווחיםלצרהחינוכית.מעבודתםכחלקזאתרואים ~
שבובאופןהדיגיטלי,העידןאולםהזה,בכיווןמשפיעיםברשת,והאינטראקציותמהקשריםוהאישייםהפדגוגיים

הצב
של•ולמורים,להוריםשניתןוהתוקףהמעמדאתמאתגרהואלדילמותלבעייתיות,מודעיםאינםעדייןהמוריםמדנית

 1על .המשבראתמעציםזאת.מהתנהלותלצוץהעלולותולמלכודות
כנולבמוסכמותהדיגיטליהעידןשמחוללהשינוילאורביןהתמקדרחוקהלאבעברמורה-תלמידהקשר

וסמכות,מרותוקבלתגבולותשללהפנמההקשורותהיווההיררכיההגבולותבהבמסגרתהספר,ביתכותלי
הצב

ובביסוגייתעםהעתידיהמלש"ביתמודדכיצדהשאלה,עולההתחילהמעשורלמעלהלפנילהפרה.ואסוריםבדודים

השינוילאור
 ~הווימרכזינדבךמהוויםאשדהמרות,קבלתועםהגבולותאלה.גבולותלערערהאינטרנטשלהמקוונתהתקשורת

טרםהצבאית.המערכתשללקיומהוחשובטשטושהמורה:בזהויותטשטושישהחברתיתברשת
המקצועיתהזהותלביןהמורהשלהאישיתהזהותביןהעידןשמחולל

ההשלכות-מרותוקבלתגבולותהפנמת
ממה

מפלהספר.ביתכותליביןביטוילידיבאהשהיאכפיו,שלהדיגיטלי

העתידיהמלש"בעלנסתרתהייתהבדובההאישיתהזהותהרשת,עידןעדבמוסכמות
כיש

להפנמההקשורות
גיס\בדורההיררכיהעלמושתתתהצבאיתהמערכת .התלמידעםהחינוכילמפגשמחוץוהתנהלההעיןמן

טואיסן·שלתהליךעוברלצבאהמתגייסמלש"בומוגדרת.שב·זהות,שלתדמיתגםמוצגתהחברתיתברשתבנוסף,
גיס\עלמשמעותידגשעםהצבאית,למסגרתציאליזציההשימושבאמצעותהאדםלבחירתמסוימתבמידהתונהוקבלתנבוכותשל

ו
המייצגותלפקודותוציותוההיררכיההסמכותקבלת עשויכך,ברשת.והחברתייםהתקשורתייםבכליםשלו וסמכות.מרות

 1הזמבה.למשרתיםהמערכתשמציבההגבולותאתבזהותוהמורהנתפסבההדרךביןגדולפערלהתגלותהשאלה,עולה

יתמודדכיצד
לחשהפנמהעברגיוסוטרםאשרמלש"בכילשערניתןחב·זהותדרך(שמשתקפתוהחברתיתהפרטיתהאישית,

העתידיהמלש"ב
סגרולע·כלויפנימיים,גבולותשלוגיבושמרותקבלתשלבנושאיםמביעשהואהדעותבילוייו,תחביביו,דדךדיו,

אמרוכמ·ולהשתלבסוציאליזציהשליותרמהירתהליךבורכמ·להציגשואףשהואדמותאותהלביןונו'),שונים

למענערותובתקופתאשרמלש"בלעומתו,הצבאית.סגרתאתהכוללתהספר,וביתהכיתהשלהסמכותיתסגרתהנבולותסוגייתעם

מש·באופןחווהלאוהואגבולותלוהוצבולאובגרותוכמוהמורה,שלשהחשיפהנדאהימכאן .המקצועידימויוהמרות,קבלתועם

מהוויםאשר
מידילהתקשותעלולסמכות,דמותעםהיחסיםאתמערתיהתוקףאתלערערעשוייםהשונות,הזהויותביןהפערגם

דעםלעיל,שהובאההספרותפיעללצבא.גיוסועםמאוד .) 2010ואבני,(רותםלוהמוענקיםהסמכותיוהמעמד
שלוללאברשת,מחייומשמעותימרכיבינהלאשרמלש"בהמורהשלהאישיתבזהותומרכיביםזה,הסברלפימרכזינדבך

 ~עקרבמעמדןופגיעהשחיקהתוךהנדרשים,האיזוניםיצירתחופ·מרווחלתלמידיםאפשרומוכרים,לאהיושבעברשללקיומהוחשוב

פקודהגבולות,שלטשטושמזהוכחלקהסמכותדמויותשלההתייחסותמכךכתוצאהלדמותו.אידיאליזציהשלשיהצבאיתהמערכת

עלןשירן·ובמהלךהגיוסעםהסתגלותקשיילגלותעלולסמכות.המייצגתמשמעותיתדמותכאלהייתהאליו
איןהגדילהבתהליךשלוהחוויותשבמכלולהעובדה .תו

מנתהסמכות,ושלהגבולותשלמקומםנפקדוההתפתחות

שלה שאינןעוצמתיותסיטואציותעםאותולעמתעלולה

-·י
בעודלהתמודדהדרושיםהכליםלואיןואשדלו,מוכרות

ולמד .אדפטיביבאופןאיתן
לחת·העתידיהמלש"באתתאלץהזאתהמציאות

סיבעללגשריידרשבמסגרתוהסתגלות,שלתהליךחיל

כ העידןטרםשהתגייסלמשל"בביחסיותרגדולפער
איןפתיחהבנקודתשירותואתיחלהואשכןהדיגיטלי,חינםשהיוםמרכיביםאותםעםהתלמידיםשלההיכרות

המיןגבולות,והפנמתמרותקבלתמבחינתותרינמוכההשי·אתמגדילההחברתיות,הרשתותבאמצעותגלויים

בגםבעינן.יישארולוודאי,קרובהמסגרת,דרישותכאשרדמותואתלהפוךמאפשרתלאהמורה,כלפיפרטיות

לכיו הצבאיתהמסגרתלביןהעתידיהמלש"בביןהמפגש סמכות.כמייצגתבה"נוגסת"וכךלאידיאלית

האנו סמכותקיימתראשית,רמות.בשתימורכבותייצור הדיגיטליהעידןכיעולההאמור,מכל-לסיכום

המה ביחסיותרובדודמובהקבאופןומעמדתוקףלהשיש לערעורנכבדבאופןתורמיםעמומביאשהואוהקידמה

שאח הפרתשלבמצביםמורים.אוהוריםשלותםלסמכ הנערהבפנילהציבאמורשהואוהגבולותהסמכותמוסד
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המסגרתהמפקדים,מרותאי-קבלתאוהצבאקודותפ
ומערכתסנקציותהפעלתתוךקשהידנוקטתבאיתהצ
הצבאיתלמערכתמוענקתלאכיפההיכולתענישה.של
בט·והשליטההווירטואליהמרחבכלומרחוק,פיעל

במסגרתהסמכותהגדרתעלמשפיעיםאינםכנולוגיה
בביתהסמכותהגדרתעלמשפיעיםשהםכפיהצבאית
במרחבלשוטטאפשרותאיןלחיילשנית, .הספרובבית

זאתלעשותשנהגובתדירותהזמןבמשכיהווירטואלי
הזמןמרביתאותומנתקתהצבאיתהמסגרת.גיוסורםט

מקוםלהוותעודיכולאינווהואהווירטואלי'המרחבמ
בההמציאות .ברוריםומגבולותסמכותמגורמילטמפ
מחדעורריןללאאותהלקבלנדרששהחיילסמכותיש
הוריך·למרחבמקוםלתתאולשלביכולתבליסא,גי
מאידךגבולותבחוסרהמתאפייןמפלטכמקוםילואט
אונים.חוסרשלקשהחוויהליצורעלולהיסא,ג

צירעלשנתקדםשככלנראההאמור,כללאור
יותרהמתקשיםבמתגייסיםלחזותצפוייםאנוהזמן,

המ·גבולותואתהמפקדיםמרותאתולקבלהשתלבל
שהםהדרסטיהמעברכילשערניתן .הצבאיתרתגס

ההסתגלותבגרףביטוילקבלעלוללחוות,וריםאמ
לדרישותיה.וההיענותערכתלמ

לתל·מורהבין "ה"חברותמשקלעלועוד,זאת
מפקדיםלנהוגעשוייםכיצדהחברתית,ברשתומידי

פקודאשרמפקדינהגכיצדהזה?בהקשרחייליהםםע
היותרובדמהבפייסבוק?שלוחברלהיותמבקשושל
מפקן·יחסיעללהשפיעהדברצפויכיצד-קרוניתע
בהתבססלכך,מעברהמפקד?שלסמכותוועלקודפ
האםקיום,מרחבהואהווירטואלישהמרחבההבנהלע
עלהזהבמרחבלהיותהמפקדיםשלמחובתםזהןאי
הפקודיםאחרולעקובההתרחשויותאתלבחוןנתמ

לכךבנוגעוברורהמגובשתמדיניותנדרשתם?שלה
להתייחסכיצדתוההעדייןהמערכתכינדמהבעוד
 .החיילשלבחייוהווירטואלייבלמרכ

ודיוןוססינ

כידומהלעיל,שהתבצעההמאפייניםשניסקירתמ
עלדרמטיותהשפעותשלמהפכהכךעלורריןעאין
כמוהמחקרית,בספרותזאת,עםיחד .האנושיןהמי

ביחסמחלוקתישנהדעה,ומובילימומחיםקרבבגם
אתמקדמתהיאהאם-המהפכהשלפעהשההינלכיוו

האם-לחלופיןאודמהיוקלפיתוחובילהומתהאנושו
חלקלקמדרוןעליזציהלהציביאתבהצימההמהפכ
חשוב ,שיהיהככלנוקב ,הדיון .ורנויישימופוסשאת

שישההשפעותאתבוחןהואעודכלמאודורלוונטי
כיאםאזרחית,בסביבההמתקייםהאדםעללמהפכה

מעטלאישנןזאתבסביבהשגםולומרלסייגניתן
 .שלילייםהשפעהכיווניעלהמעידותמחקריותראיות

בהק·לעילשהובאוהמאפייניםמניתוחזאת,לצד
העתידי,המלש"בעלהדיגיטליהעידןהשלכותשלשר

רלוונטיאינוההשפעהכיווניבדברהוויכוחכינראה
ההשפעותאתבוחניםכאשר .הצבאילהקשרכמעט

איןכידומהגיוסם,בפניהעומדיםנעריםעבור"לחב
ובשעריהזמןצירעלשנתקדםככלכימההבנהמנוס
כךהמהפכה,לתוךנולדואשרמלש"ביםיעמדוהצבא

 .ובאיכותבעוצמהעבורםיותרקשהיהיההזההמפגש

אישיותביןמיומנויותלהפגיןעלולהעתידיהמלש"ב
מרותבקבלתיותרויתקשהלעבד,ביחסיותרנמוכות

לכךשיהיולוודאיקרוב .חיצונייםלגבולותובהיענות
מלעסוקהיריעהשקצרהנוספיםבמאפייניםביטויים

 .זובעבודהבהם
שסביבתמכךנובעלצבאבכניסהשייווצרהפער

שינויעוברתגיוסםמועדעדהמלש"ביםשלהקיום
יהיההמלש"במכךוכתוצאההאחרונות,בשניםדרמטי
לעומתומיומנויות.מאפייניםשלשונהפרופילבעל
ותמורות,שינוייםחלואמנםהצבאיתבמערכתזאת,

כרת·הצבאמושתתעליהםהמארגניםהעקרונותאך
הזה,הרקעעלונו').מדרתקבלת ,(היררכיהבעינםרו

קשיילגלותעלולהצבא,עםבמפגשהעתידי,המלש"ב
כךומשוםהמערכתשלוקבלההבנהחוסרהסתגלות,

 .התפקידבדרישותלעמודקושי
המה·לתוךשנולדמישלהמחיהסביבתועוד,זאת

 .הווירטואליבעולםברובהאובחלקהמתקיימתפכה
התכ·הקצב,מבחינתהנעראתמאתגרתזומציאות

עלהשפעהלכךתהיהלעתיםועוד.החשיפהרמתנים,
 .הווירטואליבמרחביישארזהלרובאךהפיזיהעולם
שהואכךמתנהלהנערשלהאנושיהקיוםהזה,באופן
וההתרח· ,הסמארטפוןאוהמחשבמולסטטיבמצב
המ·הפנימי,לעולמוהווירטואליהמרחבביןהןשריות
השינויהצבאיתבמערכת .הדדיבאופןזהאתזהזינים

בעיקר'הפיזיבמרחבהואהקיוםכחייל' .דרמטיהוא
ההתרחשויות.לכללביטוייינתןזהבמרחבכןועל

השונות,הקיומיותמשמעויותיועלהפער,כידומה
ב"המלשעבורביותרהגדולהקושיאתליצורעלול

יהווירטואלבמרחבהמחיה ,גיוסלקודםדי.יתעה
הפיזיעםלהתמודדהבסיסיהצורךאתמפתחתאינה
 ~להתנתקניתןקושינוצרכאשר ,זובסביבה .ישממ

עלמשקל
ביןה"חברות"

לתלמידיומורה
החברתית.ברשת

עשוייםכיצד

מפקדיםלנהוג
חייליהם?עם

מפקדינהגכיצד

שלופקודאשר
חברלהיותמבקש

 ?בפייםבוקשלו
צפויכיצד

להשפיעהדבר
שלסמכותועל

המפקד?



מהפ ולשובהפסקהלעשותניתןאחר,במשהוולהתחיל ... ·ישתהןבוהאופןאתותעריךהקבוצותאתתמפהאשר
גייס, בפרט.הצבאיהשירותובמסגרתבכלללבו זאת,לעומתמחדש.להתחילוניתןהתארגנותלאחר
חוסר המציאותעםלהתמודדיידרשהמלש"בהצבאבמסגרת
המיוניההקשר ·ב תמידישימושלעשותיידרשהואאמת.בזמןהפיזית

דןהעילתוךנולדאשרהמלש"בים,שלהנאהדור ב"ארגזקיימיםאינםאשרהתמודדותשלבמנגנונים
נו·טכשלבתפעולגבוההבשליטהיתאפייןהדיגיטלי, כמ·אינטנסיביתלהתמודדהצורךלמשלשלו,הכלים"

סוצי המרחבעםמעמיקהוהיכרותובהבנהמתקדמתלדגיה הביןהמיומנויותאתאיןלמלש"בכאשרצוותיה,סגרת
הדרער·אלהיכולותהשונים.שימושיוכללעלהווירטואליהנדרשות.אישיות

מהתפתחותנוכחהמתהוותהדרישותעםאחדבקנהלותהוריך·מהמרחבלהתנתקהקושיעםלהתמודדכדיהעתידילמלש"ב

 aגכרהאיתשמביאהההשפעותבבד,בדהעתידי.הקרבשדהוהואלצבאסמארטפוןאיתריביאהעתידיהחיילטואלי,תקופהתידרש

שלהמלש"באתשונהבאופןיעצבוהדיגיטליתהמהפכהעללשמורמהרצוןכחלקוגוברהולךשימושבויעשהיותרממושכת

מלשבפ·אלהתמורות .ומיומנויותיומאפייניועלהעתידיהמאפ·כשלוחהגםכמועבורו,קיומיכמרחבהרשתכהסתגלמנתעל

מהוהמסגרתשלאחרתהיערכותיחייבוהמלש"ברופילמחייואלמנטיםהבסיסמתחםלתוךלהכניסלושרת

שיממסוים.בתפקידושיבוצולהערכתוהצבאיתבעליהיהזהמכשירהעתידי,החיילעבורהאזרחיים.שיעמדולקשיים

הואהספצי·והןהמטכ"לייםהןבצה"ל,המיוןתהליכיביטחוןתחושתעבורותייצראשרעצומה,משמעותזאתכאורבפניו.

מוטיהצרכיםהתפתחותרקעעללעתמעתמתעדכניםפיים,החיילשבעבדחפציםלמיניתחליףתהווהאףואולישתכליתהאףועל

במסקירת .בתפקידטכנולוגייםושינוייםהמיוןביעדישנראהלשערניתןהזה,הרקעעל .מביתולהביאנהגשכהראשונית

זייםכללעלהמיוןתהליכיכידומהלעיל,שהובאההספרותבמתחמיםבזמנים,בסמארטפוןוגוברהולךשימוש

הינהזועבודה
מהותייםשינוייםלאורלהתעדכןיידרשומרכיביהםהשימוש.בונאסרבהםותידוביח

מותי

המיוןומערךבכללשצה"לצורך-המלש"בבמאפיינימסקירההעולותהמסקנותעםיחדהללו,ההבנותנראהעדייןמיונית.
קודר

כה.עדלונדרשולאבפרטשלמלש"בכךעלמצביעותהנ"ל,המאפייניםשנישלבצה"למפקדשככ
גניט

הדי·העידןהשפעותשלבחינהנעשתהזובעבודהלהסתגלמנתעליותרממושכתתקופהתידרשהעתידיכהכירמחויביהיה
חזרת

על

הכנו.הסוגיותאת
יינים.מאפלשניביחסהעתידיהמלש"בעלגיטלישתכליתהאףועלזאתלאור .בפניושיעמדולקשיים

הווי
השפעותיהניכרותבהםאשרהמאפייניםשורתמתוךשכלנראהעדייןמיונית,הינהזועבודהשלהראשונית

להשתלבותתשתיתמהוויםשנבחרואלההמהפכה,שלהללו,הסוגיותאתלהכירמחויביהיהבצה"למפקדהדעתאתוכתת
קה

של
בי·יםמקבלהםולכןהצבאיתבמסגרתמיטביותפקודהשי·עםלהתמודדעליושבולאופןהדעתאתולתתעליושבוכאופן

ל
 .המיוןבתהליכיטריסגלי .העתידיהמלש"בעליחולואשרוהתמורותגוייםעםכהתמודד

ליצר

והתמורותהשינויים
ויחסיםאישיותביןמיומנויותשללמאפיין.ביחסלהכיריידרשומקצועוגורמיהכשרהסגלימפקדים,

תנה

עליחולואשר
לטנציאהפואתלהעריךיידרשוהמיוןתהליכיחברתיים,השפ·אתלהביןהמקביל,הקיוםמרחבאתיותרטוב

הדיג
תגלולהסקבוצתיאואישיביןקשרליצורהמלש"בשללמלש"ביסייעובאמצעותןאשרדרכיםולפתחועותי

לא
אלה,קשריםשלוהאינטנסיבייםהתובענייםלמאפייניםלצבאשהכניסהספקאיןלמערכת.להסתגלולהתארגןהעתידיהמלש"ב

עידן
אלטלהעריךישזו,קבוצהעבורבצבא.מתקיימיםשהםכפייותר,הדרגתיבאופןלהתבצעיצטרכובווההשתלבות

ןלביוירטואליותיחסיםמערכותביןלאזןהיכולתאתודרישו·הסביבהעםוהתחברותהיכרותיאפשראשר
אף

חשובההינהזובחינה .הפיזיבעולםהמתקיימותכאלהלה·תידרשהצבאיתהמסגרתמההיערכות,כחלקתיה.
המר~

עלאשרמופנמת,אישיותבעלימלש"ביםעבורביותרהמרחבעםבהתמודדותובעיקרבסוציאליזציהשקיע
עצמ

הוריך·במרחבמפלטלמצואנוטיםהמחקריתהספרותפיצבאיותקדםמכינותשלמסגרות .ומשמעויותיוהפיזי
הפיז

ירכיהחברתית.החרדהעקבטואליהולם.מענהלכךלתתיוכלולגיוסהכנותאו
אתלהעריךיצטרכוהמיוןמערכותלכך'בהמשךהש·אתבמרקדשמולאלעילצוטטואשרהמחקרים

יאנט
מכוראתגםכמרוסמכות,מדרתלקבלהמלש"בשלהיכולתבאוכלוסייה,ומגזריםלקבוצותבחלוקההמהפכהפעות
צועבהקשרחיצוניים.גבולותמוללהתארגןהפוטנציאלדיפרנציאליתהינההמהפכהשהשפעתלשערניתןאולם
היאתופסשברהאופןלגביהערכהתתבקשמרות,קבלתשלהשפער·לפיכך'באוכלוסייה.שרנותלקבוצותביחס

והרו ןעמםהקשריטיבהיהמההסמכות,דמויותאתהמלש"ב השונותאתלהרחיבצפויותהדיגיטליהעידןשלתיר
בחינהנדרשתאלה.קבוצותביןקיימתהייתהשממילא ·מהעוהושפאלהקשריםוהאםשלוההתפתחותבמהלך
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חיצן·גבולותמוללהתארגנותביחסהדיגיטלית.מהפכה
שלהמאפייןאתמכלילהמלש"בכמהעדלבחוןישביים,
הפיזי.למרחבהווירטואליבמרחבהקייםגבולותחוסר

יכולתאתלבחוןישאלה,מאפייניםלהערכתבנוסף
אםכזו,יכולתמפצה.כמרכיבהמלש"בשלותההסתגל
שליותרמהירתהליךלעבורלמלש"בתאפשרקיימת,

המעבראףעלהצבאיתולמסגרתלתרבותסוציאליזציה
לצבא.מהאזרחותהדרסטי

יצרי·העתידיהמלש"בשלהשוניםמאפייניו
בהקשרשיהירלהשפעותביחסנוספתחשיבהגםכר
עללפקדיידרשואשרלמפקדיםופיקוד.קצרנהשל

לבחוןישולכןמעטים,לאאתגריםמצפיםזהמלש"ב
כמ·לעמודיהיהשניתןמנתעלשיידרשהפרופילמהו

האםבחינהתידרשהעתידי,למלש"בביחסזר.שימה
ואילונירם,רווחתשהיאכפיהקציןדמותעלעונהחרא

לקצונה.לצאתאותריניעוותמוטיבצי
מרב·מאפייניםשלבחינהתידרשהמשך,בעבודת

הדיגיטלישהעידןניכרהספרותמןאשרנוספים,זיים
בתפ·חשובמרכיבוהמהוויםבהםרישומואתמותיר

קן·יכולותהרלוונטיים:הנושאיםבין .החיילשלררוק
תפיסהטאסקינג,מולטי ,זיכרוןקשב,כמוטיביותגני

המהפכההשפעותאתלבחוןישבנוסף, .ועודחזותית
שבמרחבהעובדהנוכחבעיקרהשפה,התפתחותעל
בדי·נדרשתאלטרנטיבית.שפהמתפתחתירטואליהוו
הוורבליותיכולותיועלזושפהשללהשפעהביחסקח
העתידי.המלש"בשל

מנתעלשניםואלפימאותנדרשולאנושותלסיכום,
לה·לחייםיאפשרואשרמנגנוניםולגבשאיזוניםורליצ

העידןמהפכתכיממחישהזועבודה .הפיזיבמרחבתנהל
במחירכרוכהבצדה,הבאההרבההברכהעלהדיגיטלי

 .האנושיהמיןשלבחייושוניםהיבטיםעבורקטןלא
מציאותעמוהביאחיינו,אלבאחתפרץאשרזהןעיד
ולעתיםכארס,מעטלאבתוכהמכילהאשררנטיבית,אלט
שלנחלתוכהעדהיואשרהמוסכמותאתמשבשתאף

חשיפהגבולות,חוסרסמכות,היעדר(כמוהפיזיחבהמר

במרחבכמוהווירטואלי,במרחבכיייתכןוכר').יתעצמ
אשרמוסכמותלגבשכדישניםמעטלאיידרשוזי,הפי

הווירטואליהמרחביהווהאוליאוויציבות,לסדרויוביל
ידללאבשלולהתנהלוימשיךהפיזילמרחבתזהאנטי
לאן ,היאשתישארהשאלהמארגנים.ועקרונותונתמכו
וכיצדהווירטואליהמרחבבסוגייתהאנושותדתצוע

הפיזי-המקביליםהיקומיםביןהממשקאתתעצבהיא
מתקיימת?היאבהם-רטואליוהווי
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