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פהגד7דוראיזה
המסכיםעידןלתוךשנולדים"הילדים

רגשיות"נכויותעםוגדליםמאוד,מוצפים

האלפאדורלמסך.הפניםעם046
לשלםועלולהמסכים,עולםבתוךגדל
גבוהמחירזהעל

אשכנזי(ושניבנקבוענת

ד1ר
הזכנכיות
השבנחת

בינקות,כבראפליקציותלהפעיללומדיםהם
מאופציותונהניםעכנולוגיות,יכולותמשחיזים

כללצדאבלאישי.למיצויפעםמאירבות

׳לאכבדות.סכנותהמסכיםלדוראורבותאלה

פרובוקסיבי,שונה,אהיהלאאםאליילבישימו
יותראקבלכך׳יותר',שאהיהככלדרמסי.

בקרבמזהיםשהחוקריםהחשיבהזולייקים׳

ברשתותשחימימאוד:מודאגיםוהםצעירים,

רגשיתנכותלפתחעלול

בקרענת
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נס

ט<

פ־
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$TS1$)פ$TS1$
$DN2$)פ$DN2$
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חזקותטוואנגג׳ין
השניםמאזשנה.25מזהבין־דורייםהבדלים

בולטשינוישחללבשמההיא2011־2010

מדאיג.להגידואפשרמוזר,שינויבממצאים,

חבריהם,עםפחותבילוצעיריםמתבגרים

מסוגלות,חוסרשלבתחושותעלייהעלוהעידו
נמצאלאומיבמחקרמהחיים.הנאהואיבדידות

דיכאוניותבהפרעותעצומהעלייהשחלה

הואביותרהמדאיגוהממצא,12־10בגילאי

14־12בניצעיריםבקרבההתאבדויותשאחוז

ה־אומרתהיאלכאורה,.2007שנתמאזהוכפל

igen,

$1ST$הigen,$1ST$

$2ND$הigen,$2ND$מכנהשהיאכפיהאמריקאי,האני׳׳דור

שנולד,׳z־n׳דורהנפוץבכינויהידועהדוראת
נפשיתרווחהשלבמצבלהיותאמור,1995אחרי

בירידה,והפשיעההאלימותשיעורהרימצוינת.

הממוצעתוההכנסההאבטלה,שיעורגםוכך

האחרונים.בעשוריםבהתמדהעולהלנפש

היהשיכולהאחרונותבשניםקרהמהאז

הנתונים?עלדרמטיכךכלבאופןלהשפיע

וההיצמדותהטכנולוגיתהמהפכהטוואנג,לדברי

בשנתלכך.הובילוהסמארטפוניםלמסכי

היומהאמריקאיםממחציתיותרכבר2012

ל־%05קרוב,2018ובשנתסמארטפון,בעלי
הםכיהעידובסקרשהשתתפומהמתבגרים

תמידי.כמעטבאופןהדיגיטליתלמדיהמחוברים

חושביםמספיק,ישניםלאהםמכךכתוצאה

מאושרים.פחותהרבהוהםאובדניות,מחשבות

אתמכנהמקרינדלמארקהאוסטרליהסוציולוג

האלפא׳,׳דורigen^דוראחרישנולדהדור
גדלהקודםהדוראם.2010שנתאחרישנולד

המדיהועלייתהמכוננתהמהפכהתוךאל

לתוךעמוקנולדהאלפאשדורהריהדיגיטלית,
שםעלהזכוכית׳,׳דורגםמכונההואהמהפכה.

הסמארטפונים.מסכיעשוייםשממנההזכוכית

כוחובעלביותרהמשכילהדורלהיותצפויהוא

טכנולוגיתמבחינהכה.עדביותרהרבהקנייה

הוריהם,לפניצעדיםכמהיהיוהזההדורבני
למדי.הדיגיטלייםה־צדורבני

ההתבגרות,גילתחילתאתכמסמןנחשבגיל

אתהחלוהראשוניםהאלפאדורבנישהשנהכך

למתבגריםאורבותסכנותאילוההתבגרות.גיל

חברתית,מדיהללאעולםמכיריםשלאהצעירים

ישוהאםבהווה,מתמודדיםהםבעיותאילועם

למסך?שמחוץהעולםאתלהםלתווךצורךבכלל

הילדות.™"אובדן
שלאחדשדורנולדומתמיד.מאזכאןהיהדורי

ראייתמאמץוהואבעבר,שהיהמהאתמכיר

שירליד״רלתוכו.שגדלמהעלהמבוססתעולם

הספרבביתופסיכותרפיסטיתחוקרתשלמה,בן

אילן,ברבאוניברסיטתסוציאליתלעבודה
התפתחותשלבהקשרומדיהבחברהעוסקת

הדיגיטליהעולםלתוךנולדו"הילדיםילדים.

כדיתוךהזאתהשפהאתרכשושההוריםבעוד

להםאיןאבלידע,יותרישלילדיםהליכה.
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העולם,שלהבנהיותרישלהוריםההבנה;את
הפרדוקס".נעוץפהידע.מספיקלהםאיןאבל

עלהדיגיטליתהשפהאתמכיריםהמתבגרים
דורילדיאחרת.שפהמכיריםלאאךבוריה,

ו־והאינסטגרם,האייפדעםיחדנולדוהאלפא

app

$1ST$וapp$1ST$

$2ND$וapp$2ND$השנה.כמילתנבחרה

עלמשפיעוברשתהחברתיותברשתותמה
נוער?בנישלהתפיסה
בודקתאניהאדם,בנפששעוסקת"כמי

עדייןלושאיןלילדקורהמההשאלהאת
אתולהכיללעבדהקוגניטיביתהיכולתאת

לפגיעה.חשוףלהיותהופךוהואהתכנים,
דבריםמפרששילדמכךלנבועיכולההפגיעה

להיותהופכתהעולםאתשלווהתפיסהנכון,לא

נערהשלדוגמהלךלתתיכולהאנימעוותת.

קראהוהיאלה,משעמם׳ש׳נוראלישאמרה
אתטוביותרלהרגישרוצההיאשאםברשת

ליצוררציתאם"בעבר,

צריך/צאתהידעתק/צר,
לנ7/׳\ל.לחזר,תהליך.לע/צות
כאןהכולרוצהאתההיום

בתהליך.פוגעוזהועכ/ציו,
בחייםתחומיםבהמון

ביצירתגםנעלם.התהליך

חרם"ביצירתוגםקשר,

אבלעצמי,אתלחתוךלי׳כדאיאזשלה,הגוף

לעצמיאגרוםשאנירקאלאדם,שירדככהלא
התרגשות׳.להרבהגורםוזהכזה,שטחיפצע

שלה,בגוףפוגעתשהיאכמבוגריםלנוברור
כברהיוםמתרגשים.אומרגישיםככהשלא

ו־2.0.0.3הילדותאובדןעללדבראפשר

אימפולסיבי.דווזה
תקבללינק,עלתלחץלפעולה.הנעהברשתיש

מובילתשהיאמישהיעליםבגדראיתיהנחה.

תיתןגםהרשתואז,עכשיו!כזהרוצהאנידעה
עכשיואותולהשיגיכולהאניאיךהוראהלי

ההורים,שלכרטיסתביאיהכפתור,על'תלחצי
אלייך׳.בדרךוהואמשלך,כסףאיןלךכי

הואלאיבודפהשהולךמההזאת,"מהבחינה

ההוריםבעבראםכלכלי.תכנוןזהמהההבנה

^ואי־ן"ילד
ה'כ1לתאתעדיין

לעבדהקוג^עיבית
התכנים,את17הכיל
חש1ףלהיותהופך

לפגיעה"

כךהוצאהחודשתראו,לילדיםלהגידיכלו

באמתים,בגדישנילךישכבראוכסף,וכך

בגללהדעת,שיקולאובדהיוםשלישי?צריך

ברשת".מניפולטיבייםאמצעים

מיידי,באופןהכוללקבלכשתיליבקורהמה
ובקלות?מהרשבאלמשהוכשמתרגליס

בשלביעובריםשאנחנוקבע"פרויד

המציאות.לעקרוןהעונגמעקרוןההתבגרות

לפעוללנוגורמתהרשתימינושלבמציאות
המציאות,עקרוןלפיולאהעונגעקרוןפיעל

קשר,ליצוררציתאםבעבר,הסכנה.וזאת

להזר,תהליך,לעשותצריךשאתהידעת
וזהועכשיו,כאןהכולרוצהאתההיוםלמשל.

התהליךבחייםתחומיםבהמוןבתהליך.פוגע
וגםחיובי,דברשזהקשר,ביצירתגםנעלם.

נמשיךאםשלילי.דברשזהחרםביצירת
בבעיהאנחנולאיבוד,ילךהתהליךאםככה

בעולם".להתנהלקשהמאודלנויהיהחמורה,
מתבגרים?עלזהשלההשלכותאתרואהאת

העולםהעונג,עקרוןפיעלפועלאניאם"כן.
עקרוןפיעלפועליםאחריםאםאבלמושלם,

בג׳ונגל.לחיותכיףלאזהנפגע.אניהעונג

ועמורה?סדוםבושנהיהלמצבבסוףנגיעהאם

חשוב".דברהםכלליםלהיות.מאודיכול

שלנו.העמוקהפחד
פסיכולוגיתשטיינר־אדאיר,קתריןד״ר

ככלכיטוענתעצמית,הערכההחוקרתקלינית

התחושהגוברתכך׳אישיויות׳,יותרשמציגים

לחושקושיאישיתומצוקהפניםהעמדתשל

ענייןהיאאחריםמצדקבלהעצמך.לגביטוב
עלמעבראצלם,מתבגרים.בקרברצינידי

שבשגרה.ענייןהואבפירהתמונותמאגרי

שלהיפיםבחיוכיםנתקליםוגוללים,גוללים

נראההכולשםלמסך,מבעדשנשקפיםהחברים

אומרזהמהבלבוליוצרהדברואידיאלי.יפה

לאשלילפרופילמבעדשנשקףהאדםאם

הצפהעםלהתמודד

ומעתיקיםברשת,בעיקרנמצאים"הילדים

וכמעענפשיתהזה,לעולםמגוריהםאת

ד״ראומרתהצפה",הזמןכלישולכןפיזית.

באוניברסיטתחוקרתשלמה,בןשירלי

באינססגרם,שאנחנו"בזמןאילן.בר

והזמנות,פרסומתהודעותמתקבלות

ואנחנוהודעות,לשלוחממשיךהוואססאפ

ומראות.קולותשלבהצפה

אתרואיםואנחנומוצף,מאודדור"זה

פניותפחותשישבכךההצפהתוצאות

לשיחות,פניותפחותאחרים:לדברים
בכיתה.ולישיבהמסורתיתללמידה

לנואיןמוצפים,מאודמאודכשאנחנו

הנפשפנימה.תוכןעודלהכניסכוחגם

עסוקיםמאודשכשאנחנוכךבנויהשלנו

הפנימיהמכלאתממלאוהואבמשהו,

לנואיןולכן,לעוד.מקוםלנואיןשלנו,

בצורהאלינושמדבריםלמבוגריםמקום

הילדיםושלשלנוהיכולתמסורתית.

ומצסמצמתהולכתהעולםעםלתקשר

מהרשת".ההצפהבגלל

מבפנים?באמתשאנימרגיששאנילאדםתואם

המוכר,המתחזה׳ל׳סינדרוםדומההתחושה
טוביםלאשאנחנומכךהעמוקלפחדומתחברת

הסביבה.ידיעלנתפסיםשאנחנוכפי

הפרעותבתחוםחוקרתסודאי,עינבד״ר

הקוגניטיביהמוחמעבדתומנהלתהרוחבמצב
כיזה,בהקשראומרתאילן,ברבאוניברסיטת

ישווהנמוכה,שלוהעצמיתשההערכה"ילד

מיניכללהיותיכוליםאלולאחרים.עצמואת
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עוזרתהרשתאחד"מצד

לבד.לאשאנילהרגישלי

שלוואססאפבקבוצת
איפהרואהאניהכיתה

אבלנמצא.אחדכל
הנוער,בניעםכשמדברים

בדידותזהמאחורירואים

ראיתילמשל,גדולה.מאוד

ילדיםשלושהשלתמונה
עכשיושנמצאיםמהכיתה

הוזמנתי,לאאבלבמסעדה,
גדול.מאודכאבבזהישאז

לאואנייודעשאניתחושה
קרהתקשורתצורתזושם.

שהתפתחה"

שלו.חבריםגםלהיותיכוליםאבלדעה,מובילי

גםאמיתי.לאמשהופהשישמביןלאהוא

תמונותכשרואיםלפעמים,לזהנופליםאנחנו

עםילדיםוחומרקלאזמאושרות,משפחותשל

באופןזהאתתופסיםהםנמוךעצמידימוי

ממבוגרים.יותרקשה

מהסביבהאישורשנקראמהאתגם"יש

בדיקהלהיותיכולהזוהלייקים.ידיעל
לתמונה,ליעשולייקיםכמהשלאובססיבית

שלי,העצמיתההערכהאתמבססאניוכך
זמני,משהובועה,זומבחוץ.אישורפיעל
ערךולבנותאיתוללכתשאפשרמשהוולא

האלה.בגילאיםבטחויציב,חזקאמיתי,עצמי

יותרקהל,פחדעםשלאנשיםטענהישמאידך,

עצמםאתלחשוףמאשרברשת,להתמודדקל

אנשים".מולפיזיבאופן

הפסיכיאטריהיועץלוינסקי,ירדןד״ר

עבדכללית,בריאותשירותישלהראשי

אינטרנט.בחברותבכיריםבתפקידיםבעברו

לנומאפשרתשהרשתמהאתהיטבמכירהוא

עלומצביעמאיתנו,גובהשהיאהמחיריםואת
ברשתותלפרסםהמניעיםלגבימעניינתנקודה

שבאמצעותםהמנגנונים"שניהחברתיות:

זההתענוגוהתענוג.החרדההםעובדתהרשת

וזהלייקעושהאתעליומדבריםשכולםמה

לייק.לךשעשולבדוקחוזרתאתואזלך,נעים
עשולאלמההחרדהמנגנוןאתיששני,מצד

אעלהיפה,יותרפוסטאכתובאנילייק.לי
לבשישימוכדיפרובוקטיבית,יותרתמונה

ישימולאוהסטוריז.הסטטוסיםיםבתוךאליי

דרמטי,מיוחד,שונה,אהיהלאאםאליילב
וככלהזה,בעולםמפתחמילתהריזומרגש

לייקים.יותראקבלכך׳יותר',אהיהשאני
אליי.לבישיםלאאחדשאףהואהבסיסיהפחד

לךגורמיםהזמןשכלברשתמנגנוניםהמוןיש
אותה?מרגיעאתהאיךאזהחרדה.אתלמשש

אליך".לבשישימוכדימשהולעשותנגרר
יותרשפגיעטיפוסשלמסויםסוגישהאם

לרשת?
הפרעתאוחרדהדיכאון,זהאםמשנה"לא

תיבתשלסוגהואפייסבוקשלהמנגנוןקשב

שהתעניינתמהלפימידעלךשתציגתהודה,

שלךהראשוןמהחברנפרדתאםקודם.בו
קשוריםתכניםלךלהציגיתחילהואז',בכיתה

יכולזהדיכאוניים.יותרעודבתכניםולהציף

מצוקה".שללהעמקהלגרום
באוניברסיטהדוקטורנטיתמור,יפעת

דיגיטלית,מדיהעלומרצהחוקרתהעברית,
"אנחנובחשבון:לקחתשעלינונקודהמציינת

לסוקרטסתלכיאםהזמן.כלמשתניםכחברה
שהופעתממהנחרדושהםתראיואפלטון,

האוראלית.לתרבותתעשההכתובההשפה

היואנשיםהריאותנו.ינווןשזהחששוהם

שהופיעלפנימידעשלאדירותכמויותזוכרים

אנחנושבוהאופןאתשינהבאמתוזההכתב,

אדםשבןסיבהשוםאיןהיוםבמוח.משתמשים

טקסט".שלכמויותוישנןיזכור

החוקריםבקרב
לאוהיאשהבעיהכךעלרחבההסכמהישנה

בתקשורתמחסוראלאמסכים,עודףדווקא
שבניהיאהאופטימיתהנקודהפנים.אלפנים

שלהםהרוחבמצבשיפורעלמדווחיםנוער

הטלפוןאתמחליפיםכשהםמיידידיבאופן
שלזמןפרקולאחראנושית:באינטראקציה

עלמדווחיםנוערבניטלפון,ללאשבוע
להתעלם"קשהרוחם.במצבמשמעותישיפור
רקלאבווידיאו,אובטקסטגוברששימושמכך

פניםהאינטראקציהאתמקטיןגםאלאמשנה,

מסגרתשלבתפיסהשינויומייצרפניםאל

ילדיםזהבאופןכיעולהבמחקריםחברתית.

קריטים",סוציאלייםכישוריםמפנימיםלא
אתמעלימהאונליין"תקשורתמור.אומרת

כמובקול,בשיחהשישהכוללתהתפיסה

האלההניואנסיםכלגוף.ושפתקולמחוות

נלמדים".לאגםולכןקיימים,לא

"מצדלפרטי:הציבוריביןהבלבולנוסףולאלה

לבד,לאשאנילהרגישליעוזרתהרשתאחד
חברהאניואםילדים.בהמוןמוקפתתמידשאני

בכליודעתאניהכיתה,שלוואטסאפבקבוצת

בןד״רמסבירהנמצא",אחדכלאיפהרגע

רואהאתילדים,עםמדברתכשאת"אבלשלמה,

ראיתילמשל,גדולה.מאודבדידותזהמאחורי

שנמצאיםמהכיתהילדיםשלושהשלתמונה

בזהישאזהוזמנתי,לאאבלבמסעדה,עכשיו

לאואנייודע,שאניתחושהגדול.מאודכאב

נותןשמישהובכךעצוםדכדוךיששם.באמת
ממנו".חלקלאשאניבעולםלצפותלי

שמרגישיםהמתבגריםאתמתארתשלמהבן

צורתעלומספריםחלק,שאינםאלומורחקים,

מתבגרלמשל,שהתפתחה,קרהתקשורת

לושעונהחברו,אצללביקורלהגיעשמבקש

לאחרהבא"השלב׳לא׳.הסבריםוללאבלקוניות

עצמיניחום

ש7מהבןשיר7יד״ר

העולםלתוךנולדו"הילדים
שההוריםבעודהדעיעלי

הזאתהשפהאתרכשו

ישלילדיםהליכה.כדיתוך

להםאיןאבלידע,יותר
יותרישלהוריםהבנה;

איןאבלהעולם,שלהבנה
נעוץפהידע.מספיקלהם

הפרדוקס"

סח־איעינבדייר

העצמיתשההערכה"ילד

אישוריחפשנמוכה,שלו

לייקיםידיעלמהסביבה
זומבחוץ.אישוריחפש

ולאזמני,משהובועה,
ללכתשאפשרמשהו

עצמיערךולבנותאיתו

בסחויציב,חזקאמיתי,

האלה"בגילאים

למשחקכניסהידיעלעצמיניחוםזההסירוב
כשבעצם׳סבבה׳,הכולשבודמיוניעולםרשת,

מצדאינטראקציה.זהשרציתיהאמיתיהדבר

ומצדלבד,להרגישלאמאפשרתהרשתאחד

שאניבגללהלבדתחושתאתמחדדתהיאשני

שלחוויהמאיזושהיחלקלאפעמיםהרבה

אחרים".

פחות,לישירהקשראתשהופכיםהמסכים,
נוערמבנישבוקעתה׳רשעות׳,אתמגבירים

"התקשורתפנים.אלפניםמאשרקלותביתר
אומרופרשנויות",חופשהמוןמאפשרתהזאת

אחד,מצדמורכביםמסרים״אלולוינסקי.ד״ר
מסוימת,בצורהשלךתמונהלהעלותחופש
השני.הצדשלהתגובהאתרואהשאתמבלי

TfJ1 LID103-5617166סקס.03-5635050טל.67138אביבתלס״ת(דרך)לשעבר96-98בגיןמנח□דרךתקשורתימידעFIBE^
2019אוגוסט07רביעייוםאילןבראוניברסיטתלקט

הערה




מוחצנת.תמונהלהעלותיכולביישןנערלכן,

כשרואיםבכיתהשפוגשיםלמהבניגודזהכל

מילוליים.הלאהמסריםואתהתגובהאת

שני,מצדמושהית.היאמיידית,לאהתגובה

תמונהרקמבוססתשהתקשורתהואהחיסרון

שאיןמכיווןשניהם.הטובובמקרהטקסט,או

הואשקורהמהההבעות,כלאתהזאתבתקשורת

קליותרחושב.שהואלמהרקמגיבהשנישהצד
אתרואהלאאתהבפניו.שלאמישהולהעליב

להמשיך".יכולואתההבכי
למצבמתייחסיםההוריםכיצדלדעת,מעניין

למשל,מחרם,מוטרדיםמאוד"הוריםהזה.
החרםביןהבדלשוםאיןוואטסאפ.בקבוצות

בןד״ראומרתהיום",שישלחרםפעםשהיה
המרחבמתוךמישהולהדירזה"חרםשלמה.

ברשתשקורהמהכואב.תמידוזהשלנו,החברתי

החרםבעבראםומיידי.אימפולסיבייותרהרבה

כפתורבלחיצתהיוםתהליך,מאיזשהוחלקהיה

לעשותאותו.ולבזותמישהולהחריםיכולאתה
דמוניזציה".לו

ברגעאנפרנד.לעשותלחסום,אפשרהיום
מישהו.מוחקיםהכלים,אתשובריםאחד

קשות",המאודההשפעותאלוהדבר."זה
הואנעשההואשבו"האופןשלמה.בןמסכימה

יותרהרבהנעשוהכליםאכזרי.יותרהרבה

מישהו,מוחקתאניכפתורבלחיצתמשוכללים.

אפילו".שלוהנפשאתמוחקת

נשחקה?אמפתיהלחוששלנוהיכולתאז
יודעהואאמפתיה.נעדרהזהשהדורלא"זה

דרךדווקאזהעללומדוהואאמפתיהזהמה

בושישרשת)משחקפורטנייטכמומשחקים

לתתאופציהיששםע״ב(,ואלימות,אקשן

שלביטויוזהלחלשים,לעזורכדישלךמהכוח

אמפתיהביןהחדהמעברהיאהבעיהאמפתיה.

למשהוהופכתאמפתיהאנושיות.חוסרלבין

הפתיעושמאודדבריםאלולרגע.רקשקיים

לשבתיכולהיהילדוכחוקרת.כמטפלתאותי

עלמשהואמפתיהבהרבהליולספראצלי
מתוךלהכליללולעזורכשניסיתיאבלמישהו,
הואשלוהחברתייםהחייםלתוךהזההסיפור

אפשראיזה.אתלעשותהיהיכוללאכבר

שהכולברגעכיהאמפתיה.רקשזולהגיד

יכולאניכפתור,בלחיצתשהכולאימפולסיבי,

ישואזשלי,לחייםמישהוולהחזירלמחוק

ladyמשחק״.איזשהוזהשהחייםתחושה

מוריפעת

אובטקסטגובר"שימוש

אלאמשנה,רקלאבווידיאו,
האינטראקציהאתמקטיןגם

זהבאופןפנים.אלפנים

כישוריםמפנימיםלאילדים

נעלמיםקריטיים.סוציאליים
בשיחהשישהניואנסים

ושפתקולמחוותכמובקול,

נלמדים"לאגםולכןגוף,

HU

הנפשישהחוסןלהיותיכול"מאוד

אלוניפרופ'ייפגע".הזההדורשל
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ברשתותשחיהצעירהדור
רגשיתנכותנ7פתחחברתיות

ובוניםעצמיבשיווקעסוקיםפסיכיאטריות,7תרופותמתמכרים

קודרותתופעותמזההא7ונינמרודפרופ׳צרכנות.פיגומיע7זהות

FFלתוךשנולדהצעירשהדורסכנהיש

נכויותכמהעםיגדלהמסכיםעידן

אלוני,נמרודפרום'אומרגדולות",
סמינרבמכללתמתקדםלחינוךהמכוןראש

הואהאםהשאלה"מתעוררתהקיבוצים.

חי?הואשבוהעולםאתלהביןיוכלבכלל

אדםחי,הואשבוהעולםאתלהבין"כדי

מחשבהלהביןלקרוא,מסוגללהיותצריך

אמין,מידעשישולדעתוסדורה,מורכבת

המחקריםכלשונות.וגישותוחלופות

כךעלמצביעיםהחדשההתקשורתעל

הרבהגדולהמפופולריותנהנהניוזשפייק

ועיתונותרצינימידעכלמאשריותר

הסוויסרלתוךשגדלהצעיר,לדוררצינית.

להבדילקשהיהיהוהמסכים,והפייסבוק

מפחיתותהרשתותניודלפייקניוזבין

שלמהמחשבהלחשובשלוהיכולתאת

ראשכובדצריךלפעמיםועמוקה.

בעולם,שישהבעיותאתלהביןכדי
זה".אתמעודדותלאהאלווהפלספורמות

מוביל?זהולאן

רואים;כברשאנחנולסכנהמוביל"זה

בעולם,חזקיםהכישיהיומנהיגיםבוחרים
הםאבלמניפולסיביים,הכיהאנשיםשהם

הצעירשהדורמהכיוחוויה.שיווקאלופי

וריגושים,חוויותזהמהתקשורתהיוםמקבל

כבודאיןגםכיסדורות,מחשבותולא

סובה.לספרותגבוהה,ולתרבותלאמת

היאביותרהמדאיגותהבעיותאחתאז

התקשורתעולםבתוךשחיהצעירשלדור

באיזהלדעתיכולתתהיהלאוהרשתות

אותו.ומנהיגמובילומיחי,הואעולם

מנהיגיםשלדעתגניבתזוהיוםשקורה"מה

התגייסות7היות"צריכה

שאנחנוכנ7ובדיוקמראש,

מח7ות.נגדי7דיםמחסנים
7תתחייביםבגןכבר
ושכ7ירגשיחיסון7י7דים

את7זהות7הםשיאפשר

המוח,שסיפחההב7,
המניפו7ציה"

זההאלו.הדפוסיםעלשרוכבתפופוליססים

ומיכאלו,יותרויהיוהעולםבכלקורהכבר

לזהתוסיפיעולם.יישארהזהבקצבאםיודע

סראמפ,כמוואנשיםהארץ,כדורהרסאת

ובעתיד,האקלים,למשברמתכחשיםשגם

למצואעלוליםאנשיםהזו,הדעתגניבתבגלל

מאיפהלהביןולאעקוריםבמחנותעצמםאת

היוםאחדשאףלכךקשורזהלהם.באזה

בגללרצינייםסקססיםכמעסקוראלא

מייצרות".שהןולתכניםלרשתותההסתגלות

לתוושת.מתמכרים
מאליו;מובןכמעסנראהזהלמבוגרים

נכון,חברים.עםעומקשיחתלנהללשבת,

כדיניעורפעםמדיצריכיםאנחנוגם

בשיחהלהתרכזונחזורהסלולריאתשנעזוב

שסיגלנושלהרגליםייתכןאךהחבר,עם

יחסיםלנהלשלנוביכולתמשקלישמילדות

הזוהיכולתמהילדים,רביםעבורבינאישיים.

הזכוכית.מסךדרךעוברת

גםמהמסך.אותהלנתקמצליחהלא"אני

היאשם.היאחברות,עםנפגשתכשהיא

שלהוהעינייםמקוםובכלבביתהולכת

מוטרדת.אמאמתלוננתבסלולר",תקועות

רבות,שניםכברמהנושאמודאגאלוניפרופ'

חבריועםשניםכמהלפניכברשקדואף

הסכנותאתהמפרטמסמךעללאקדמיה

"כשאיןהחדשות.התרבותיבימחלותהטמונות
האנשיםמחברתנסיגהכשישפנים',אל'פנים

חברתית,מעורבותאיןהמסכים,תרבותאל

כך,והתנגדויות.קשייםעםהתמודדותואין

נידוניםהמוסריוהשיפוטהאמפתיה,כישורי

המסמך.מסקנתהייתהוקמילה",לניוון

הבינאישיים?הקשריםעלמשפיעזהאיך

מפתחחברתיותרשתותבתוךשחי"מי

ביותר.הבסיסייםבאספקטיםרגשיתנכות

אחר,אדםעםזמןלאורךלשבתלמשל,

רציניתשיחהולשוחחבעינייםלולהסתכל

רעיונות,להחליףרגשיתאואינטלקטואלית

רגשיתמשמעותלקבלאדם,בניעלללמוד

עמוקה.חברותאו

במצוקותעלייההיוםהילדיםאצל"יש

נוגדותלתרופותובהתמכרותובהתאבדויות,

שהדורמאודייתכןכאבים.ונוגדותדיכאון

חישהואובגללהאלו,הנכויותבגללהצעיר,

הבריאותמבחינתגםהללו,הלחציםבתוך

גדולה".למצוקהייקלעשלו,הנפשיוהחוסן

דימוילסיפוחמתמכריםהםלדבריו,

למהשמכוונותאינסרנסיותותבניותחיצוני

משקיעיםדווקאולאומהם,מצפהשהחברה

להיות.ויכוליםרוציםבאמתשהםבמי

לפתחמוחלטהבלכמובןלינראה"זה

אתמוכראניאיךולעצמי,לסלפיאובססיה

חושבכשאתהבסחשלי.האימג'ואתעצמי

שאפשרמהועלחיואחריםאנשיםאיךעל

להיותספרים,לקרואהנעוריםעםלעשות

עמוקים.חברייםקשריםלפתחהקהילה,עם

מיליונישישלגמרימופרעלינראהזה

מינילכלאוקרדשיאןלמשפחתמעריצים

חשבוןעלזאתמוחלט,הבלשהםתופעות

עםעלשליטהכמולדבריםהלבתשומתמתן

שמתקיימיםעוני,אונשיםשלאפליהאחר,

עינינו.מול

פיתחושטרםאלהאתלהאשיםמקום"אין

ניסיוןלצבורהספיקוולאיכולותיהםאת

מניפולטיבי,עולםלתוךנכנסיםהילדיםחיים.
אינטרסים.יששקורהמהכלומאחורי

קולהוקוקהפייסבוקכמוגדולותלחברות
מהטמסוםמרוויחותוהןמובהק,אינטרסיש

לאזההצעירים.הדורותאצלשנוצרהשיטתי

ומעמיקהביקורתיתעצמאית,מחשבהמקרי.

המסחריותשהחברותהאחרוןהדברזה

לפתח.רוצותהפופוליסטיתוהפוליטיקה

ציבורידיעללהיבחריכוללאסראמפ

חושב".אומשכיל

פיגומיםעלזהות׳בנייתבדו״חלזהקראתם

צרכנות׳.של

הופךדברכלשבועולםלתוךגדל"ילד

זהעצמו.אתמשווקאחדכללממוסחר,

לתפוסמנסההזמןכלהשיווקשבועולם

לערוץקהל $TS1$לערוץ$TS1$$DN2$לערוץ$DN2$,שבועולםההוא.לגימיקהזה

מסחרייםגופיםשלגדולההכיהמומחיות

ילדים.שלוליבםמוחםאתלשבותאיךהיא

להםשישילדיםצריךזהמוללעמודכדי

שגדלואווהבנה,ושכלפנימייםכוחותהמון

יותרשווהסובשספרלהםהראושבובבית

משפחותהרבהשישבטוחולאסלפי,מעוד

הילדים.שלהתרבותבתשתיותשמשקיעות

להיותהרצוןהשווים,חברתילדים"אצל

ההורים.מאשריותרהרבהחשובפופולרי,

רשתותדרךהעצמיהדימוישלהסיפורלכן

שלמהכוחחזקיותרהרבהוסלפיחברתיות

מראש,התגייסותלהיות"צריכהההורים.

נגדילדיםמחסניםשאנחנוכמובדיוק
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מפופולריותנהנהניוז"פייק
כלמאשריותרהרבהגדולה
רצינית.ועיתונותרצינימידע

לתוךשגדלהצעיר,לדור
להבדילקשהיהיההמסכים,

הרשתותניוז.לפייקניוזבין

שלוהיכולתאתמפחיתות
שלמהמחשבהלחשוב

כובדצריךלפעמיםועמוקה.

הבעיותאתלהביןכדיראש

בעולם"שיש

פייסבוקכמוגדולות"חברות
מרוויחותקולהוקוקה

שנוצרהשיסתימהסמסום

זההצעירים.הדורותאצל

עצמאית,מחשבהמקרי.לא
הדברזהומעמיקהביקורתית

לפתח"רוצותשהןהאחרון

חיסוןלילדיםלתתחייביםבגןכברמחלות.

שטיפתאתלזהותלהםשיאפשרושכלירגשי

ואתהכליםאתלהםלתתהמניפולציה.המוח,

בעולםבחיים.האמיתייםהדבריםשלהסעם

יודעיםלאכבראנשיםבידור,נהיההכולשבו

תרבות".מהי

צרכנית.אובססיה
עלמדבריםהאחרוןבעשוררביםמחקרים

מחפשיםלאאנחנושבוהזמןשהייה;יזמן

למחשבותונותניםהטלפון,שללמסךלברוח

היינוכשאנחנובהייה.תוךלשקוע,ורעיונות

נתון,רגעבכלהיום,מזה.יותרלנוהיהילדים,

במסך.ראשםאתלהשקיעיכוליםילדים

התפתחותעלמשפיעשהייהזמןאותו

בזמןלפעילותו;וחשובילדים,שלהמוח

קוגניטיביותיכולותמתפתחותהזההמנוחה

לאינטימיותרוח,"לשארוזיכרון.למידהשל

אנחנואםרקלהפציעסיכויישולהשראה,

ומכשיריםממשימותעצמנומנתקים

אלוני.קובעשלנו",התודעהעלשמשתלטים

ההווהאתלחוותאיכותי.פנאישל"סוג

כמווהכוונה,מאמץשוםללאבקשיבות

ומשמעות".יצירהנוצרתגםואזמיינדפולנס.

זה?עםמתמודדתהיוםהחינוךמערכת

'כישורישנקראבתחוםעוסקיםלא."בינתיים

שיעזרובכישוריםבעיקררר12;המאה

שלהגלובלית,בכלכלהלהצליחלילדים

החינוךבמשרדדיוןשוםכמעטאיןהשיווק.

עללהגןכדילילדים,חינוכית''העצמהעל

סביבתית.קיימותחברתי,צדקדמוקרטיה,

גםנגד,תנועתשמתחילהרואיםאנחנואבל

לאמפתיה,מרכזמקימיםבסמינר;אצלנו
שמערכתמביניםאנשיםמיינדפולנס.מרכזי

מאוחר,שיהיהלפנילהילחםחייבתהחינוך

הצעירמהדורששודדותלמגמותמענהולתת

עמוקה,מחשבהיכולתכמוחיוניים,יסודות

מרדףלטובתנפשישקטבינאישי,דיאלוג

וסלבריסאים".צרכניתאובססיהאחרי

אחריהמרדףהבוגרים.לחייםנגזרגםזה

הרוחתחומישלוהזנחהטכנולוגייםמקצועות

האלולילדיםיהיהדרייבאיזהמזה.חלקהוא

אלובספרות?אובפילוסופיהתוארלעשות

ערך.להםאיןשכברמשדרשהעולםתחומים

ספרביתשלפרסומותעכשיו"יש

עלמודיעים'אנחנוכתובשבהןלהנדסאים

מלמדזהבדיחה.לאזוהפילוסופיה;מות

שפולטיםהאנושייםבחייםשלםתחוםעל

ברצינות,לחשובהיכולתשלנומהחיים

שלילמיליםאחראילהיותברצינות,לשוחח

מדברים".מהעלולהבין

אשכנזי!ושני
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