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 מהקרה
 ממר בני למאה

 תמ1א כשניתקו
 שהס מהמנשיר

בלמרין יכולים לא

מחדש חיסו
 נוער בני מאה

 את השאירו
 כבוי הסמארספון

 שלם שבוע למשך
 לספר כדי ושרדו
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 ממאה לוקחים כאשר קורה מה
 משתמשים חלקם נוער, בני

 הסלולרי העלפון את כבדים,
 המחקר בדיוק זה שלם? לשבוע
 בלונדהיים מנחם פרופ׳ שעשו
 בריאיון רוזנברג. חננאל וד״ר
 מספרים הם לעיכול קל לא
 קשה אפילו היה להורים למה
 לשלם החליעו הם מדוע יותר,

 הסיבה ומה למשתתפים
 פסלה הלסינקי ועדת שבגללה

הניסוי את בהתחלה

הערה




והעברתוהטלפוןביבוי.23:14מוצ"ש
לאחרההרגשהסגורה.במגירההונחלהורים

מוזרה...הרגשתיממשהייתההטלפוןכיבוי

מהגוףמשהושלבסגנוןממשהו...נפרדשאני
מעוררשעוןלבווןהשינהלפנירגילאנישלי.

לעשותולאהמיטה,לידהטלפוןאתולהניח
הרגשתימוזר.ממשליהרגישהלילהזהאת

שעוןלישיהיהיודעבשאנימשהו.לישחסר
ללבתביטחוןלינותןזהאותישיעירמעורר

צריךהייתילחוץ.קצתהרגשתיזהובלילישון

)מוטי(אותי.שתעירשליאמאעללסמוך

דתייםובנות,בניםתיכוןבגילנוערבנימאה

ומשתמשיםכבדיםסלולר""מכוריוחילונים,

שלהםהסמארטפוןממכשירנפרדיםרגילים

הזהאפשריבלתיהכמעטהניסויאתשבוע.למשך

רוזנברג,חננאלוד"רבלונדהייםמנחםפרופ׳ערכו

דורלבניקורהמהלבדוקשרצותקשורתחוקרי

\zmrכלהמשמעותימהמכשיראותםכשמנתקים

בחייהם.כך

אתהצעיריםתיעדושבועאותובמהלך

פרטנייםובראיונותאישייםביומניםחוויותיהם

הפיזיותבתחושותשיתפוהםוקבוצתיים.

המכשירהיעדרבעקבותשנגרמווהפסיכולוגיות

החברתייםחייהםעלממנוהניתוקובהשפעת

היומיום.ומטלותהזמןניהולעלוהמשפחתיים,

ללאההתרחשויותאתתיארוהמשתתפים

אתהפנאי,ובשעותהספרבביתהסמארטפון

ובדקותבבוקרההשכמהברגעיחסרונותחושת
הרווייםחלומותיהםאתואףהשינה,שלפני

מהם.שנלקחהדיגיטלילחברבגעגועים

שבועאתהמלוותהמנוגדותהחוויותאת

ותחושותאחד,מצדוהגעגועהקושיהניסוי

לקרואתוכלוהאחרמהצדוהשחרורהסיפוק
מעניקהספרמאגנס(.)הוצאת"מנותקים"בספר
היחסיםממערכותלאחתהצצהולמחנכיםלהורים

שלנו.הנוערבנישמנהליםהסבוכות

בחוגסגלחברהוא,67בלונדהיים,פרופ׳

באוניברסיטהלהיסטוריהובחוגלתקשורת

המדיהשלבהיסטוריהעוסקיםמחקריוהעברית.

האמריקניתבהיסטוריההתקשורתשלובתפקידה
פיצוחאתגםוחקרבהייטקעבדבעברוהיהודית.

תקשורת,טכנולוגיותשלוביצועיהןמשמעותן
וגלובלי.ישראלייהודי,בהקשרכחדשות,ישנות

הספרבביתסגלחברהוא,43רוזנברג,ד"ר

גםומלמדאריאלבאוניברסיטתלתקשורת

בהיבטיםמתמקדיםמחקריוהרצוג.במכללת

בטלפוניםהשימוששלוסוציולוגייםפסיכולוגיים

החברתיות.וברשתותחכמים

בגיוספתחולדרך,לצאתשניהםכשהחליטו

בניסוי.למשתתפיםלשלםלהםשיאפשרכסף

שאנחנוהייתהשלנוהראשונה"ההחלטהרוזנברג:

החלטהזוהמשתתפים.הנוערלבנימשלמים

החברה,אתלאסוףכדירקלאחשובהשהיא
חברהרקלוקחיםהיינואםמתודולוגית.גםאלא

לאלשבוע,שלהםמהסלולרילהיפרדשמתנדבים

רצינוואנחנוהכבדים,למשתמשיםמגיעיםהיינו

כולם".את

השתתפותועבורמשתתףכלקיבלשקלים250

במטרהשוניםומגזריםממגדריםהגיעוהםבניסוי.

השאלותאחתשניתן.ככלרחבהמצבתמונתלתת

יוודאוכיצדהיאהחוקריםאתשהעסיקוהמרכזיות

מהמכשיריםבפועליתנתקואכןהנוערשבני

זקוקיםהיוהחוקריםמקרהשבכלמכיווןשלהם.
עזרתםאתלבקשהחליטוהםההורים,להסכמת

במכשירישתמשולאשילדיהםידאגושגםבכך

הניסוי.בעת

שלדאוגגילוההורים"בדיעבדבלונדהיים:

בליילדיםעםולתקשרטלפוןבלילילדים

כמופשוטותפעולותאפילופשוט.לאזהטלפון

למורכבות.הופכותהספרמביתאותםלאסוף

יותרקשההיהשלהוריםאמרומהמשתתפיםחלק

הייתהההוריםשלהפרספקטיבהבכלל,מלהם.

במחקר".שלנוהגדולותההפתעותאחת
שהיהמהמורהעודהייתהלדרךהיציאהלפני

מוועדתלניסויאישורלקבללעבורעליהם

אדםבבניהנערךניסויכלהבוחנתהלסינקי

פורמליתהליך"זהבלונדהיים:אתיקה.מבחינת

אישורביקשנובהתחלהבלעדיו,אפשרשאי

אותו".קיבלנוולאהלסינקי

לשבוע?מהטלפוןבפרידהבעייתיכךכלמה
אירועלאיזהנקלעילדאםלחשובלמשל"נסי

נוספתבעיהקשר.ליצורהיהאפשרואיפיגועאו

הםכסף,להםמבטיחים'אתםאמרההוועדה

יכוליםואתםלמצוקותייכנסוהםאבלאותו,ירצו

להםנותניםלאשאתםאומבפנים.אותםלקרוע

הכסף,אתמקבליםשכולםאוהניסוי,תמורתכסף
שלאכדיבאמצע,הניסויאתעוזביםהםאםאפילו

ממשיךוהואולחוץפגיענוראשמישהומצביהיה
להסכיםאלאברירהלנוהייתהלאהכסף׳.בשביל

ועדייןלפרושלנעריםשמאפשרהזה,לתנאי

אתלנושהרסוחשבנובהתחלההכסף.אתלקבל

כשהכסףהטלפוןבלישבועיישארמיכיהניסוי,
כיברירה,לנוהייתהלאאבללו?מובטחזאתבכל

אתלפועללהוציאהיהאפשראיהזההאישורבלי

יכוליםהיושהםלמרותדבר,שלובסופוהניסוי,

נסייניםשלמכובדתכמותנתון,רגעבכללפרוש

בניסוי".נשארה

אבלמסיימים.אחוז50על"הימרתירוזנברג:

אתלדעתשרוצהומייותר,גבוההיההאחוז

בספר".שיקראהמדויק,המספר

להגידיכוליםאנחנו"ובעיקרבלונדהיים:

בניסוי,אותםהשאירהכספיהפיצוישלאעכשיו
יכוליםהיוהםהרילגמרי,אחריםדבריםאלא

שהתחילו.אחרידקותחמשהניסויאתלעזוב

זאתהיאעצמהשהחוויהטהורממצאלנוישאז

הניסוי".בתוךאותםשהחזיקה

החופשמולהכלא

סבלנותיותרלישהייתהלבשמתיהיום

יצאהשליאמאשלי.הקטניםהאחיםעםלדבר

אותם.להשכיבצריכההייתיולכןמהבית,

וחוויות.סיפוריםלספרמתחיליםהםבדרך

בחצירקלהםמקשיבההייתיעכשיועד

הזמן.באותולמוזיקהמקשיבההייתיאוזן,
הלבבלעםלהםהקשבתיבאמתאתמולאבל

שלהם.לסיפוריםיותרקצתהגבתיואפילו

)קרולין(

המשתתפיםהדרך"בתחילתבלונדהיים:

הטילוהםעוצמתית.ומועקהפרידהחשש,מתארים

תיארהאחתזה.אתיסיימובכללהםאיךספק

תיארואחריםבלב׳שיושבתאבן׳כמוהניתוקאת

הניסוי,אתלהפסיקיכוליםשהםידעוהםאימה.
לעמודמסוגליםשהםלעצמםלהוכיחרצוהםאבל
על׳אהובי׳כמובביטוייםשנוקטיםכאלוישבזה.
ההתייחסותפרידה.שלתחושהמתאריםהטלפון,

המחודש".בחיבורבתיאוריםגםחוזרתמאוהבכזוג

שאמרוכאלוהיומחדש"באיחודרוזנברג:

הניידבלישעותכמהעודלהחזיקרוצה׳אני

שלהתחושותיכול׳.שאנילעצמילהוכיחכדי

אתהחזקתיאיךעלהתיאוריםמחדש,האיחוד

בפרידהגםמאוד,עוצמתייםהםמחדשהטלפון

באיחוד".וגם

מתארים?שהםהמרכזיתהתחושהמה

מנותקים,מרגישיםהםאחד"מצדבלונדהיים:
אפס׳אנישלתחושהמתאריםחלקםספק,בלי

ביןשקורהממהחלקלאהםחברתית',מבחינה

איכותעלמדבריםהםשנימצדבחוץ,הםהחבר׳ה,

מרגישיםהםטלפון.בליכשהםאחרתקשרים

שהקשריםבכךמהקבוצהחלקלאשהםפיצוי
מהפגישהמתלהביםהםעמוקים,יותרהרבה

מהחייםכחלקמגליםשהםוהאחיםההוריםעם

הםשעכשיומביניםהםחברים.כלפיוגםשלהם

הטלפוניםעםואלואנשים,עםמתקשריםבאמת

ואמרסיכםהנוערמבניאחדרעש.עושיםסתם

מנותק.סוהר.בביתכמושאניהרגשתי׳בהתחלה
שהםהבנתיהשבועבסוףבחוץ,ואניבפניםכולם

חופשי׳".ואניהסוהרבביתכולם

זהדואלית,חוויהמתארים"מרביתםרוזנברג:

אחדמצדהספר.כללאורךעצמועלשחוזרמשהו

פנטום,תחושתאפילוהפיזי,והאי־שקטהמצוקות

תחושותלכיס.שנשלחתידלצליל,לרטט,געגוע

היושנימצדחרדה.געגוע,שלפסיכולוגיות

המודעות,הנוכחות,הפיצוי,חווייתשלתיאורים
מטרידיםשלאשקטתחושתהשלווה,תחושות

רגילההיאאיךתיארהמישהיפעם.בכלאותם

הכניסהעםהכתף,עללהדופקיםכאילוהזמןשכל

והנההפייסבוק,המייל,מהווטסאפ,התראותשל

רצףשלתיאורהיהלאמזה.שקטשלשבועלהיש
תחושתאיזוהרגישוהםשבהתחלהלאזהתחושות.

זהמשתלבביחד,הזמןכלזהגעגוע,ואזשחרור

אתיוצרגםשההיעררמפוצלתחוויהשלסוגבזה,

שהנוכחותהפיצויחווייתאתנותןגםאבלהמצוקה

ביומיום".לחוותמאפשרתלאהסמארטפוןשל

תחברהתגובתעלסיפרוהמשתתפיםמה

לניסוי?

היומרכזיות:תגובותשלוש"ישרוזנברג:

הערה




 תצליחו איך משוגעים, ׳אתם שאמרו חברים
 את ביקשו אחרים שלם?׳, שבוע לסיים

 וכאלה לניסוי להצטרף רצו כי שלנו הטלפון
 היו האחרונים להפסיק. אותם לשכנע שניסו
המשתתפים". הורי בעיקר

דמן של עניין
 לי מוזר ממש היה ראשון. יום

 בלי ולהתלבש לשירותים ללכת להתעורר,
 אצלי. הבוקר על ככה זה תמיד הטלפון.

 חמש איזה וככר משעתיים פחות עכרו
 ואז - לטלפון יד לשלוח כאתי פעמים
שאין! נזכרתי

 - אוכלת אני הכיתה. חזרתי צהריים.
 שלי שאמא רואה אני ואז יש! טלפון! כלי

 השולחן על מונח שלי הטלפון את השאירה
 מתוך - הכפתור על לחצתי בטעות (ככוי).

(איילת) מכוכה... שהוא מזל אכל - הרגל
 לגלות החוקרים שהופתעו הדברים אחד

 שונים מטקסים חלק הוא הטלפון כמה עד הוא
 באופן "טקסים בלונדהיים: היום. במהלך

 שיש גילינו לגלות, ציפינו שלא דבר זה כללי
 שסביבו גורם הוא הטלפון שבה אחרת רמה

 בבוקר מהקימה - יומיום של טקסים בונים
 טקסים וגם התזכורת, המעורר, השעון עם

 מכל בווטסאפ סליחה לבקש כמו ייחודיים,
 טקס שיש מתברר כיפור. יום לפני החברים

 מבקשים דתיים לא גם המתבגרים, אצל כזה
 ואז רחבה, בתפוצה כיפור יום לפני סליחה
 הם זה, את לעשות יכולים לא כשהם פתאום

 לחג. ההכנה להם אין כי עצום חוסר מרגישים
 לא שזו הבינו הם הטלפון ללא שני ומצד

 מצר אז ולהתפייס. סליחה לבקש דרך באמת
 הדרך על מצביע זה שני ומצד חסר, זה אחד

בחיים". דברים לעשות יותר הנכונה
 היה החוקרים את שהפתיע נוסף ממצא

 של בהקשר משמעותי הטלפון כמה עד
 ששולט זה הוא כמה עד ולמעשה תזכורות,

 "היו רוזנברג: הנוער. בני של היום סדר על
 שהם למשל לשמוע, מצפה שאתה דברים

 שהכי לגלות וציפינו למכשיר, התגעגעו
 הפתעות. יש אבל ווטסאפ, להם חסר היה
 מקריאת שעלו המפתיעים הדברים אחד

 הסמארטפונים שהיעדר העובדה היה היומנים
 בחוויית עמוק שינוי הנוער בני אצל יצר

 שלילית בצורה נחווה השינוי כאן גם הזמן.
 שהנוכחות גילו הצעירים כאחד. וחיובית

 חוויה יוצרת שלהם בחיים הסמארטפון של
 ההודיה את הופך וההיעדר גמיש׳ ׳זמן של

 שלהם היום הטלפונים בלי קשיח׳. ל׳זמן
 כי ומקובע, מתוכנן יותר הרבה להיות צריך

 של תיאומים על להסתמך יכולים לא הם
 אבל אירועים. דחיית על או האחרון הרגע

 תיארו שהם מרתק שני צד גם לזה היה כאמור
 של שהנוכחות גילו הם חופש: של כתחושה
 הזמן', את ׳לדחוס להם גורמת הסלולר
׳בין של רגע בכל בטלפון שיטוט לדחוס

 יש חופש, יש רווח, יש עכשיו ופתאום לבין׳
לנשום. זמן שחרור,

 בחוויית השוני משהו. עוד כאן היה "אבל
 היומיום בניהול רק לא ביטוי לידי בא הזמן

 שפתאום תיארו הם בתודעה. אלא הפרקטי
 בריחה', כ׳מרחב בסלולר להשתמש יכלו לא

 וממצבים מרגעים הדעת את להסיח כלומר
 בדידות. או שעמום של וקשים, נעימים לא

 נוכחים להיות אותם הכריח המכשיר היעדר
 את חוו הם מהיום. רגע בכל ובעכשיו בכאן
 כ׳זמן אלא מקוטע׳ כ׳זמן לא היום של הרצף
 לרגעים מודעות מלאה. נוכחות של רציף׳

 רגילה בשגרה לאיבוד והולכים שנבלעים
הדיגיטלי". ביומיום

 הנוער אצל יצר "הסלולרי בלונדהיים:
 הדור שאנחנו זמן, של לגמרי אחר עולם

 פחות הדיגיטלי, לעולם כמהגרים המבוגר,
 לבינינו ביניהם ההבדל אותו. מכירים
דרמטית, ובלעדיו הטלפון עם הזמן בתפיסת

 בלונדהיים:
 הדרך "בתחילת

 המשתתפים
 חשש, מתארים

 ומועקה פרידה
 עוצמתית. מאוד

 שנוקטים כאלו יש
 כמו בביטוים

 על ׳אהובי׳
 מתארים הטלפון,

 דוג של תחושה
 חוזר דה מאוהב.

 בתיאורים גם
המחודש" בחיבור

 המגדרים. בין הבדלים בלי
ורוזנברג בלונדהיים

7.

 שלי המסקנות "אחת רוזנברג:
 אדם שכל משהו שדה היא מהמחקר

 ניסיתי למשל אני אותו. לעבור חייב
 הבנתי ימים. שלושה מעמד והחזקתי

 בצד הטלפון את לשים לי שכדאי
 הזמן את הופך דה הילדים. עם כשאני

יותר" הרבה למשמעותי

 החברתיות, הרשתות להם יחסרו שהכי ציפינו
 מה מפתיע באופן אבל המוזיקה, החדשות,

 של זמנים לוחות התזכורות, זה חסר שהיה
 שלהם הזמן עולם יומן. רכבות, אוטובוסים,

 חוויית חוו הם ופתאום בטלפון. מגולם היה
לגמרי". אחרת זמן

 ובין לכנות כנים כין הבדלים מצאתם
לחילוני? דתי נוער

 שיהיו דווקא בטוחים "היינו רוזנברג:
 לא כמעט זה אבל משמעותיים, מגדר הבדלי

 לחילוני הדתי הנוער בין וגם ביטוי, לידי בא
 הבדל היה שכן, מה משמעותי. הבדל היה לא
 ביישובים. שגרים לכאלו עירוניסטים בין

 פחדה שהיא תיארה ביישוב שגרה מישהי
הטלפון". בלי ממנו לצאת

 היה החוקרים צמד את שהפתיע נוסף דבר
 נוער בני "לראשונה". המילה של הישנותה

 בזכות לראשונה שחוו שונות חוויות תיארו
 "לראשונה רוזנברג: הסלולרי. הטלפון היעדר
 נערה אחד. נער כתב שלי", אמא את גיליתי
 אחותה את מקלחת תמיד שהיא סיפרה אחרת

למוזיקה, מאזינה כשהיא אוזניות, עם הקטנה

 סיפרה וגם לאחותה הקשיבה היא ולראשונה
 לא לראשונה המילה עליה. עובר מה לה

 ,zה־ דור על נערך הניסוי סתם. מופיעה
 נייטיבס׳. מכנים'סלולאר שאנחנו מה שהם

 היום ביד. הסמארטפון עם שנולד הדור זה
 ליותר יש שממנו הגיל - בישראל החציון
 ג׳. כיתה הוא - סמארטפון כיתה מחצי

 הנייד עם גדלו הניסוי של החברה למעשה
 חוו שהם הראשונה הפעם היה והניסוי ביד,
 בלי עשירים פסיכולוגיים חיים חברה, חיי

 על לקרוא ומרתק הסמארטפון,
שלהם". החוויות

השקטה הכיתה
 האמת הגיע! הגדול היום

 עכשיו אכל לזה, שחיכיתי
 לטלפון, להיכנס יכול שאני

 עם להמשיך כעיה לי אין
 כמו כעצם זה מחר... עד זה

 אתה הצום כל כערך, כצום
 כסוף ואז לצום, מחכה רק

קל, שהיה מכין אתה הצום

I
מנותחים

(עומר) לאוכל... רץ לא אתה אז
 המשפט את לומר נוטים "אנחנו רוזנברג:

 לא קלינית גם לסמארטפון׳. מכורים 'כולנו
 שלנו הקשר וגם מכורים, לנו לקרוא נכון
 משטיחים ואנחנו מורכב הוא הסלולרי עם

 החסר, ההיעדר, בחוויית הזה. במשפט אותו
 מהמחקר שלי המסקנות ואחת חזק משהו יש

 אדם שכל חושב שאני משהו שזה היא הזה
 שבוע להיות חייב לא זה אותו. לעבור חייב
 והחזקתי ניסיתי למשל אני ניתוק. של

 מאוד היו המסקנות ימים. שלושה מעמר
 לשים לי שכדאי למשל הבנתי משמעותיות.

 הופך זה הילדים. עם כשאני בצד הטלפון את
 לא זה אז יותר. הרבה למשמעותי הזמן את

 בא כשאני הטלפון את לסגור מצליח שאני
משתדל". אני אבל הביתה,

 הכי החוקר הוא "מנחם
פעם", אי שפגשתי סקרן
שותפו. על רוזנברג אומר

מושגים, לקחת שלו "היכולת
 היסטורית פרספקטיבה ועם

 על המקרו ברמת להסתכל
 פרספקטיבה זו חידושים,
 הדברים את שחי שלמישהו

היום". קיימת לא עכשיו,
 המון "ראיתי בלונדהיים:

והולכות, באות טכנולוגיות
כבלים, פקס, טלגרף, ראיתי

הערה
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יותר". רחבה פרספקטיבה נותן באמת וזה
 כמעט עצמו בלונדהיים מפתיע, באופן

 בשעה "הנה, סלולרי. בטלפון משתמש לא
 הטלפון באוניברסיטה, כאן יושבים שאנחנו

 על שליטה לי נותן זה במשרד, בכלל שלי
 ביומיים, פעם עונה אני לווטסאפ שלי. הזמן

 לא אני גבוהה. בזמינות עונה אני למיילים
 אתה אם שלי, בחירה זו טלפונית, מאותגר

בבעיה". אתה שלך בזמן שולט לא
 את לקלקל "ניסיתי (צוחק) רוזנברג:

 הרבה מזה מרוויח שהוא שהבנתי עד מנחם,
מאוד".

 חינוך אנשי שמעסיקות השאלות אחת
 בטלפון השימוש סוגיית היא והורים

 "זה בלונדהיים: הספר. בבית הסלולרי
 את מנתח לא והוא פסיכולוגי מחקר לא

 מצאנו כן אבל פסיכולוגי, באופן הנתונים
 הספר. בבית הטלפון לחוויית תגובות שתי
 אחר ועקבו התרכזו הם שלראשונה אמרו חלק

 שלו, האסתטיקה את וראו בשלמות השיעור
 להקשבה. להם שיפריע סלולרי להם היה לא

 יכולים היו שלא שאמרו אחרים היו שני מצד
 הוא כי ברקע, הסלולרי בלי לשיעור להקשיב

 במולטי־טאסקינג משהו יש בריכוז. להם עוזר
יותר" טוב להבין להם שגורם הזה

 שהכריזו שכתבו כאלו "היו רוזנברג:
 בלי להתרכז יכולים לא הם כי משיעורים

אבל מהשיעור, דעתם את שיסיח משהו

 שלנו הראשונה "ההוזלסה רוזנברג:
 הנוער לבני משלמים שאנחנו הייתה

 רק לוקחים היינו אם המשתתפים.
 מהסלולרי להיפרד שמתנדבים חבדה
 מגיעים היינו לא לשבוע, שלהם

 רצינו ואנחנו הכבדים, למשתמשים
כולם" את

בלונדהיים:
 ההורים "בדיעבד

 לילדים שלדאוג גילו
 ולתקשר עלפון בלי
 עלפון בלי ילדים עם
 אפילו פשוע. לא זה

 פשועות פעולות
 אותם לאסוף כמו
 הופכות הספר מבית

 חלק מורכבות.
 אמרו מהמשתתפים

 קשה היה שלהורים
להם" מאשר יותר

X  כאלו היו מנחם. שאמר כמו כללי, באופן
 כאלו והיו הספר בבית להם עזר שזה שכתבו

להם". הפריע שזה
 קופסת של הרעיון על חושסים אתם מה

 הנייד הטלפון את בה שמפקירים טלפונים
הלימודים? בתום ואוספים בבוקר

 שהנוכחות זה נפלא, זה "בעיניי רוזנברג:
 קונצנזוס, זה לריכוז מפריעה הסמארטפון של

 מיזם שקט', על לגדול ׳תנו כמו פרויקט
 השימוש גיל את לדחות שמנסה הורים של

 למנוע היום אפשר אי מצוין. הוא בסלולרי,
 מהחיים, חלק הוא סלולרי, טלפון מילדים

 בלי מרחבים לבסס לדעת צריך כן אבל
 שאפשר המרחבים אחד היא וכיתה טלפונים,

כזה". להיות וצריך
 לכם יצא הסלולרי, על המחקר במסגרת
ברשת? הבריונות לתופעת גם להתייחם

 על שעשינו המחקרים "בכל רוזנברג:
 מורים עם קבוצות בווטסאפ, נוער בני קבוצות

 הזאת התופעה קיימת בכולן מורים, בלי או
קיצון מקרי יש יפה. פחות הודעה ששולחים

 קצה. מקרי הם אבל ואיומים, חריגים שהם
 גורמים מקרים אותם שדווקא מצב ונוצר

 המראה זו ולפאניקה. דיסטופית לעמדה
 את לעשות וקל הסמארטפון, של השחורה

 הרבה עם כדבר עליו להסתכל צריך אבל זה,
ולטובה". לרעה - וניואנסים עומק

 התקשורת אמצעי "בכל בלונדהיים:
 ויש רעים דברים להעצים יכולת יש

 הם הטובים, הדברים את להעצים יכולת
 עם צורה ופושטים צורה לובשים פשוט

הטכנולוגיה".
 רוזנברג בדק הקודמים מחקריו במסגרת

 יחסי על הסלולרי הטלפון השפעות את
 המשותף השימוש לנוכח ותלמידים מורים

 הסיפור "כשהתחיל ובפייסבוק. בווטסאפ
 ישראל בפייסבוק, וילדים מורים קשרי של
 שוללת עמדה שהציגה מהמדינות אחת היא

 מקוונים. קשרים יהיו שלא ואמרה הזה לדבר
 התנגדו פשוט שמורים הוא בפועל שקרה מה
 של אתגרים יש נכון ברגליים. והצביעו לזה

 הפוטנציאל את ראו הם אבל וכולי, סמכות
 יותר, טוב התלמידים את בלהכיר שם, שיש
 קשר מאפשר הווטסאפ העצמה. להם לתת
למורים. התלמידים בין חזק יותר הרבה

 מבצע כשפרץ בדיוק מחקר "התחלנו
 לדרום ירדנו הארץ. בדרום איתן צוק

 עם עומק ראיונות וגם סקרים גם וערכנו
 איך ראינו אמת, בזמן ותלמידים מורים
 כשהם אזעקה, בזמן - פלאים עושים מורים

 משתמשים והם הממ״ד בתוך נמצאים
 באופן תלמידים עם קשר ליצור בווטסאפ

 אצל מצוקה לנטר בקבוצה, לתמוך פרטי,
טראומה". פוסט שסוחבים תלמידים

 רוזנברג ערך החומות שומר במבצע
 השימוש את לבחון כדי דומה, מחקר

 הערבי. במגזר ומורים מנהלים של בווטסאפ
 האלה, בטכנולוגיות השתמשו הם איך "בחנו
 לצרכים בקורונה רק נכנסו מרביתם שאצל

 כדי בזה השתמשו הם איך ראינו לימודיים,
 המצוקה את להוריד הלהבות, את להוריד

 אפשר אי השטח. את להרגיע החברה, אצל
 העצומים ליתרונות בביטול להתייחס

 הביאו החברתית והרשתות שהסמארטפון
■ החינוך״. למערכת

X
והמחשבות אני וק

 את מסכמת |17| דנה
והתודה: הניסוי

 כבר נגמר הניסוי של השבוע
 אבל מוזר, קצת נשמע בטח וזה אתמול
 הנייד הדלקת רגע את ודחיתי דחיתי

 קשה הצהריים. אחר ראשון עכשיו, עד
 אולי המדויקת. הסיבה את להסביר לי

 כמעט שבוע הזו, הניתוק הרגשת
 והחופש הקלילות אולי אחר, במרחב
 לא אחד אף - הנייד להיעדר שנלווה

 אותי"... ו״לשגע אותי להשיג יכול
 העצמאות אולי - והמחשבות אני רק

נשמה. וחסר קטן במכשיר תלויה שלא
 תודה. להגיד רציתי האמת,

 (כשקראתי אמיתית חוויה על תודה
 "החוויה הניסוי, שם את לראשונה

 "מה וחשבתי גיחכתי סלולר" ללא
 לשבוע?!") טלפון בלי להיות חווייתי

 אילולא דעתי על מעלה הייתי שלא
 הקשיים על גם תודה כנראה. הניסוי,

 להיותם שמעבר - והאתגרים
 לימדו דווקא הרגע, באותו מעצבנים

 בחיי שלי התפקוד על הרבה אותי
 להמשיך צריך הוא ואם היומיום

 תלויה אני כמה ראיתי פתאום כך.
 שאני מסקנות, והסקתי במכשיר

 בהתאם להשתפר שאשתדל מקווה
להן.

 אחוז, מאה של רגעים על גם תודה
 מאה באוטו, שלי אמא עם אחוז מאה
 מאה הביתה, בדרך חברה עם אחוז
 בלי בתפילה, אחוז מאה בשיעור, אחוז

 ליבי תשומת על התמידי המתחרה
לטובתו. ממני אחוזים גוזל שלעיתים

 צריך אחד שכל חושבת אני
 עצמו על ולגלות כזה ניסוי לעבור

 כצופה (גם רבים דברים סביבתו ועל
 "מכור" איך הבנתי חברותיי על מהצד

נראה).
 את להדליק פתאום ועכשיו,

 מיליון של זרם פתאום הטלפון.
 הזאת, הנגישות שוב ווטסאפים.

 בכלל אני והאמת, יד. בהישג הכול
 שאני אליה, שהתגעגעתי בטוחה לא

בחזרה. אותה רוצה

הערה



