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well being .יותר צעירים בגילים וגם שלהם 
 ובעיקר שונים לצרכים מענה נותן הפייסבוק

 לבד". פחות להרגיש לאנשים גורם
 קצת מזויפת, הזאת הביחד תחושת אבל
 חיים, עושים הזמן כל שכולם התחושה במו

 הכיפיים החלקים את רק מחצינים לפחות או

כחיים.
 כי מדכדכת, קצת להיות יכולה "ההשוואה

 אוכל או בחו״ל שנמצא מישהו יהיה תמיד
 אשנבים. לנו פותח גם זה אבל נהדרת, במסעדה

 מקום, מאיזשהו מדהימות תמונות רואים אנחנו
 עולים כמה בודקים לשם, לנסוע חשק מקבלים
 ומחליטים טוב, דיל מוצאים הטיסה, כרטיסי

 אם גם החברתיות, ברשתות השיתוף לטוס. גם
 הוא ולרוב, המידור, פני על עדיף וירטואלי, הוא

שמעבר". לדברים מוביל

 רשתות חוקר עידן, אשר ד״ר בעיני גם
 הצדקה אין הפתוחה, באוניברסיטה חברתיות
 מאמללות בעיקר הללו הרשתות לפיה לתפיסה

 מלמדת "ההיסטוריה עידן: ד״ר להפך. אותנו.
 הדור את הבהילה טכנולוגית מהפכה שכל

 להאשים לו וגרמה הדינוזאורים, דור את הישן,
האנ את מאמללת שהיא בכך הטכנולוגיה את

 שהמצב אלא בה. להשתמש שמתפתים שים
 הרשת אושר. לנו גורמת הטכנולוגיה - הפוך

 רחוקים, ומקרבת קרובים מרחיקה החברתית
 שבארוחות משום נורא, נורא. וזה נפלא וזה

 הזמן כל אנחנו חברתיים ובמפגשים משפחתיות
 מתיחות מוליד וזה בסמארטפון, הראש עם

 ומייצר נפלא וזה אומללות. גם ולכן ומריבות
 לפוסטים מגיבים אנשים כשמאות אושר, המון

 שלנו. לתמונה לייק עושים או מעלים שאנחנו

מקסים". זה
 אחדות שנים לפני שפורסמו מחקרים ועדיין,

 מבלים שאנחנו השעות מספר בין קשר מצאו
 דיכאון בואכה הדכדוך רמות לבין בפייסבוק

הסו העובדת לסבול. עלולים אנחנו מהם קליני
 מומחית מינית, מטפלת ארגמן, רונית ציאלית

 מסבירה: ארגמן מכון ומנהלת להתמכרויות
 היא החברתית במדיה הגלישה בעת "התחושה

 יש שלכולם ותוסס, חי עולם מתנהל שבחוץ
הע שזהותם אנשים לא. לי ורק נפלאים חיים

 לשים יידעו מספיק, חזקים והם מגובשת צמית
 מציגים שכולם לזכור בפרופורציות, זה את

 ושמדובר בחייהם הפוטוגניים הצדדים את רק
 פחות, חזקים אנשים עבור שווא. במצג בעצם

 בעייתי, מאוד להיות יכול זה למשל, נוער בני
דיכאון". גם וכן, תסכול, חרדה, לעורר

למכשי שמתמכרים מי יש ארגמן, לדברי
ואח סמארטפון) טאבלט, (מחשב, עצמם רים

 - יותר ספציפית שלהם שההתמכרות רים,
 לסייבר למשחקים, לאינסטגרם, או לפייסבוק

 באופן בא, וזה וכר. השונים גווניו על סקס
המש הקשרים חשבון על נמנע, בלתי

 הפנאי. ועיסוקי והחברתיים פחתיים
 וזה אלינו צמודים "המכשירים

 עובדה זו ויתעצם, יגדל רק

ארגמן, אומרת קיימת",
 - יתרונות גם לזה ״ויש

ולי למידע החשיפה
עניין לתחומי דע,

V

 לא "הפייסבוק אלוני: רונית ד״ר

 הבגידות. בכמות לעלייה גורם

 פלירטוט כל לא פרופורציות. צריך

 בגידה. הם וירטואלי מקשר והתרגשות

 רחוק, הלא שבעתיד ייתכן בהחלט

שונים" יהיו שלנו הזוגיים ההסכמים

 דומים עניין תחומי עם לאנשים החיבור חדשים,
 השנים. ברבות לנו שנעלמו מהעבר לחברים או

 המסך מול לנו שקורים הדברים שאחד אלא

 שקשה העובדה ההישאבות, ההיסחפות, הוא
 לנהל לומדים לא אנחנו אם ואז, ולצאת; לעצור

 משך את ולהגביל בטכנולוגיה השימוש את

 היום בסדר פגיעה בהכרח יש - בה השימוש
 שאנחנו בקשרים בלימודים, או בעבודה שלנו,

 גולשת אמנות, כחובבת אני, אם מקיימים.
 ומוזיאונים, גלריות אמנים, של באתרים שעות

 שלא לכך גורם אבל ומעשיך מרתק אמנם זה
מחיר". משלמת אני - שלי באמנות אעסוק

המוגב היכולת היא לדבריה, נוספת, בעיה
 עם כשהאינטראקציה עצמית זהות לגבש לת

 על ומושתתת וירטואלית בעיקר היא הסביבה
 תשומת מושכי הפוטוגניים, הנראים, החלקים

בר אינטימית לחשיפה ההיגררות שבנו. הלב
 בייחוד נמנעת, בלתי כמעט החברתיות שתות

 להיות כמובן שעלול מה הצעירים, בגילים
לרעה. מנוצל

 ממכון בכירה הורים מנחת נחשון, שני לדברי
מבלב תופעה יצרו החברתיות הרשתות אדלר,

 רגע בכל יודעים הורינו, לעומת "אנחנו, לת.
 אלפי אחרי עוקבים נמצאים, ילדינו היכן נתון

 השכבה הורי כל של חברים שלהם, תמונות
 לקיים זמן למצוא מתקשים אבל - בווסטאפ

 עונות צורך איזה על נבין אם רצינית. שיחה
בה איתן להתמודד נוכל החברתיות, הרשתות

נחשון. אומרת צלחה",
 מתנגדת אלוני רונית ד״ר הסקסולוגית

 החברתיות והרשתות הפייסבוק כאילו להנחה
 תפיסה "זאת הבגידות. במספר לעלייה מביאות

 פלי־ כל לא פרופורציות. צריך מוצדקת. לא
 בגידה. הם וירטואלי מקשר והתרגשות רטוט

 ובהחלט הפורנו, ידי על נכבשה למשל, המיניות,
 הזוגיים ההסכמים רחוק, הלא שבעתיד ייתכן
 צריכה המיניות בעצם למה שונים. יהיו שלנו

 המציאות אם אלא בזוגיות? תקועה להיות
 לנו שיאפשרו זוגיות אופציות תציע הרבודה

מדהימות". חוויות זוגנו בני עם לחוות

ההנרית? הנוכחות עם ה7נ1
 הסמאר־ את לאסוף המוכר, המומלץ הפתרון

 אירוע או משפחתית ארוחה כל בתחילת טפונים
 לטובת בהם השימוש את למנוע כדי חברתי

 ללא בקרוב יהפוך - ערה ושיחה עין קשר
 של "החומרה עידן. ד״ר טוען לפחות כך יעיל.

 היא שלהם הראשונית שהחוויה נוער ובני ילדים
 משלנו. שונה עיתון, או ספר ולא הסמארטפון

 אומר לחשוב", ולא ולהרגיש לחוות רוצים הם
 הווירטואלית והמציאות "הסנפצ׳ט עידן. ד״ר
 היום הילדים של שהשפה לכך ביטויים רק הם

 כשלעצמו וזה - יותר ויזואלית היא - אחרת
 שאני חדש, מסוג תקשורת יצרו גם הם רע. לא

 ונעזרים בכתיבה מדברים הם ׳כדיבור׳. מכנה
בח לקחת צריך תחושותיהם. לביטוי באימוג׳י

 כיוון למסכים נדבקים הילדים שאולי שבון
 העבודה שעות בגלל מחייהם נעלמו שההורים
הר שהקשר היממה; על ומשתלטות שהולכות

 מתקיים מכירים האלה שהילדים היחיד גשי

 חוזרים שהוריהם משום הווטסאפ באמצעות
 תשתית אין ולכן השבוע בימות הביתה מאוחר
 לחשוב צריכה משפחה כל השבוע. בסופי לקשר

הסמכות ואת ההורית הנוכחות את להגדיל איך

בכיך! טרשים ראן

 אחרונות ידיעות
המדינה שו העיתון

 המשמעות אם גם בדרך שהתערערה ההורית
 אפשר פחות. מעט ולהרוויח פחות לעבוד היא

 והישגיות תחרותיות פחות קצת לילדים לשדר
 צריכה מצידה, והמדינה, בבית. יותר ולהיות
 להגיע שיקפידו להורים תגמולים על לחשוב
בשבוע". פעם לפחות מוקדם הביתה

 ליטבק־שחם, עטרה לפי קל. יהיה לא זה
 האינטרנט פרטנר, בקבוצת השיווק סמנכ״לית

 אטרקציות רחוק הלא בעתיד לנו לספק הולך
 הטובה: הבשורה מהן. להתנתק יהיה שקשה

 הבין־אישיים. לקשרים עוזר דווקא זה לדעתה
 עם משמעותי שדרוג קיבל המשפחתי "החיבור
 שמאפשרים וטכנולוגיות יישומים של כניסתם

 שנמצאים אנשים עם שעה בכל בקשר להיות לנו
 סבא עם פנים אל פנים השיחה אחרים: במקומות

 אמת בזמן שזורמות התמונות בסקייפ, וסבתא
 לא־ המזל־טוב איחולי בתאילנד, שמטייל מהבן
 אלה כל - המשפחתית הווטסאפ בקבוצת היין
 במחשב בטאבלט, בכיס, אינטרנט של תוצאה הם

אומרת. היא מקום", בכל ולמעשה
חד זירה תייצר כבר הבאה "הטכנולוגיה

 תשלב היא גולשים. בין אינטראקציה של שה
 של באמצעים לאינטרנט הפיזי המרחב בין

 מדומה עולם יוצרים (שבה מדומה מציאות
 במציאות משלבים (בה רבודה ומציאות לגמרי)

 כבר אנחנו וירטואליים). אלמנטים הקיימת
טכנו של ראשונים ביתיים שימושים רואים
 אני אבל הגיימינג, בתחום בעיקר אלו, לוגיות

 נוספים, יישומים נראה קצר זמן שתוך מעריכה
 ׳טיולים׳ חברה, משחקי כמו יותר, משפחתיים

 ׳בתוך׳ ביקור עם טוב לילה סיפור וירטואליים,

• ועוד״. הספר,
 בשיתוף נעשה בכיף" גולשים "כאן פרויקט

פרטנר חכרת

 גדול כך כל "האינטרנט אומרים: 1יה הם מה
 שלם תחליף בו רואים שאנשים שיש חזק כך וכל

בראנן 1אנדר !לחיים"

סדנלרינת שענת

 לסמארטפון ההתמכרות האם
 שלילית? תופעה היא

 לא? שאולי או שכן! ברור
חלוקים המומחים
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