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גדוליםחלקיםמשים,מבלימהיממהרגעבכלבימינו

כך,כדיעדפתולוגיתברמהלמכוריםהפכובאנושות

להשתמשהתבקשהאשרישראליתצעיריםשקבוצת

מהמכשירקצרזמןלפרקלהתנתקאותםשיצריךבניסוי

עדאדם׳בבני׳ניסוייםבטענתחוקי,במחסוםנתקלה
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.(2007)תשס"זבטבת"ט

פרנסיסקו,סןווסט,מוסקונה

קליפורניה.
היהבאולםהסמיךהשקט

היובאולםהעינייםכלמוחלט.

הבמהעלשעמדאחדאדםאלנעוצות

לבושהיההואתמיד,כמוהשחורה.

שחורה.בחולצת-גולף

׳אפל׳ומייסדמנכ"לג׳ובס,סטיבהדובר

התהלךהואהקהל.אלבחזרההביטלא
ראש,בכובדבאיטיות,דיברמורכן,בראש

משפטביןארוכותשתיקותעלושמר

אתאמתבזמןמחפשכאילולמשפט

אתלמצואמנתעלהמתאימה,ההשראה

גודלאתשיעבירומיליםהנכונות.המילים

הרגע.

"מגיעלבסוף,אמרזמן",לכמה"אחת

אדםהכל.אתשמשנהמהפכנימוצר

עללעבודמצליחהואאםלבר-מזלנחשב
היהל׳אפל׳בחייו;אחתפעםכזהמוצר

לעולם".כאלוכמהלהציגגדולמזל

הציגהקהלתשואותלקול

מהמוצריםשנייםג׳ובס

שלהגדוליםהמהפכניים

ששינההמקינטוש,׳אפל׳:

המחשבים,תעשייתאת

המדיהנגןוהאייפוד

תעשייתאתששינה

אתחיסלולמעשההמוזיקה

הדיסקים.מכירות

מוצרמציגיםאנחנו"היום,

ברמהמהפכנישלישי

מהפכני,נייד"טלפוןג׳ובס,אמרהזאת",

דרך".פורץתקשורתמכשירשהוא
ועודפעםהנ"להרשימהעלחזרג׳ובס

ואלובגיחוכיםהתחלפוהתשואותפעם.

להשתאות.מקומםאתופינולאטגוועו

לקהל.ג׳ובסצעקזה?"אתתופסים"אתם
זהונפרדים!מוצריםשלושהלא"אלו

איי-פון!"לוקוראיםאנחנואחדמוצר
לנאוםגםכמוהחדש,למוצרהריעהקהל

עתבאותההבינוכולםלאאבלהגאוני,

החדשהמוצרשלהמלאההמשמעותאת

בהכרחלאשהבינו,אלוג׳ובס.שהציג

׳בלאקברי',חברתבמיוחדמאושריםהיו
הפרימיוםשוקאתאזשהובילהלמשל,

בחמישיםאזושלטההסלולרבעולם

האמריקאיהסלולרמשוקאחוזים
היאהמשקיעים.אתלהרגיעניסתה

משמשיםשלהשהמכשיריםבכךהתפארה

שביןאותבל,מנהיגיכמואושיות

ארה"ב.צבאנמנהשלההלקוחות

בלאסלי,ג׳ים׳בלאקברי׳,שלהמייסדאבל
הבינהשהחברהשניםכמהכעבורהודה

נותרלאהחכםהטלפוןהשקתשעם

"זהלאחור.קיצהאתלספוראלאלה

החברההחברה".בשבילשוקממשהיה

שנים,כמהעודמעמדלהחזיקהצליחה

זוליםמוצריםמכירתבזכותבעיקר

נאלצהלבסוףאבלמתפתחים,בשווקים

היאהסיוםאקורדאתבכישלון.להודות

מחודשיים,יותרמעטלפניהשמיעה

הט

אלא
17

הבינהכרה

השקתעם
החכםלפון

להנותר
אתלספור

לאחוריצה

אתשהפךהאיש

יותר.לטיפשהעולם

ג׳ובססטיב

התקשורתשרעםישראלגדולימפגשהגדר?יפרץ

לספקשתפסיקרשמיתהודיעהכאשר
כוללשלהההפעלהלמערכותתמיכה

פעםשהייתההמאובטחתהמסריםתוכנת

הגדולה.גאוותה

למשוךנאלצההגדולה׳מיקרוסופט׳גם
כישלונותכמהלאחרמהתחרותידיהאת

היהעדייןלפחותלהכיאםמהדהדים,

לשמורהצליחהשבוהמחשבים,שוקאת

נאה.נתחעל

שאפילונראהלאחורשבמבטאלא

שלבמהפכנותהמעיטעצמוג׳ובססטיב

שהשיק.המוצר
אתמחדשאיתולהמציאמתכננים"אנחנו

ידעלאהואערב.באותוהכריזהטלפון",

מאז,להשתנותעתידהטלפוןרקשלא

לאלמעשה,כולו.התקשורתעולםאלא

חינוך,כלכלה,פוליטיקה,תקשורת;רק

מקוםלראותשלאקשהעבודהתפוקת
מחדירתאחרתאוזובמידההושפעשלא

נשטףכולוהעולםהחדשים.המכשירים
הטלפוניםמהפכתשלהאדירבזרם

ספורות.שניםבתוךהחכמים

קטנה,במדינהבדיוק.לאכולו?העולם
רפואה,הקדימוכבראחדמגזראצל

הטלפוןהשקתלפניספורותושנים
במכשירישימושלעשותהחלוהמתקדם,

לרשת,חיבורללאכשרים,סלולר
smsדווקאאמנםמצלמה.אפילואו

הבעייתיותההשפעותכאשרכיום,

הנוערבניעלהחכמיםהמכשיריםשל

ישומתבררותהולכותבכללוהחברה

אתלפוררמנתעלמגדרםשיוצאיםמי

לברריצאנוזאת,בעקבותהזה.המוסד

באמתמההדולר:מיליוןשאלתאת

שמשתמשלמיהחכמיםהטלפוניםעושים

בהם?

והערכייםהחינוכייםהרוחניים,השיקולים

עלנתבססהזובכתבהלכל.ידועים
מדעי.מחקרעלשמבוססיםנתונים

מבודהמשמת

אבודהלשמה

בשיעור,קשובהיותראנילבשמתי"היום
)רונית(ופעילה"משתתפת
ענקיתהפרעהלינעלמה"פתאום
בולעסוקטלפוןאיןבשיעורים...

)אלה(בשיעורים!"
וגיליתיסבלנות,חוסרמרגישה"אני

בליגםלהתרכזליקשהשבשיעורים

לאשאנימכךמתוסכלתאניטלפון...

)הילה(להתרכז"מצליחה
מתוךבכתבההמודגשים)הציטוטים
׳מנותקים׳.(הספר
יוםבאותוהציגג׳ובסשסטיבהמוצר

לאהואאבלמהפכני.בהחלטהיה

אלאמהפכהשלתחילתהאתציין

עודהתחילהעצמההמהפכהשיאה.את

תשל"גשנתשלבאביבקודם,הרבה

צוותראשקופר,מרטיןכאשר,(1973)

אתביצעמוטורולה,בחברתפיתוח

סלולרי.מטלפוןהראשונההשיחה
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ועיידבותיששיראכמהגודבני

הםוי)הקוןירמכששאת

היוופרלקודבליבורוךרובח

לורהתחצלצלואיםאחרונות

הבשורהאתלוישרTTAברת

אבלריולסלוןאליךתקשר"אני

זיקשאפשרזהניידאישיתימי

"!ביד

'אישיירשהמכשעדשניםכמהפוחל

ברהבחפינהכלחלחלהנייד'

לםבעויםהאנשרובבוריתהמערב

זה"כלאברואוןבימע

מעטפסאלאביד",זיקשאפשר

בויםשמשתמשאלובורנוסףכאבר

כלדםהאאתווהמלזהנעשהוא

וםמק

שלרההחהתחלה,כלכמובהתחלה,

יהאופורויבליבואשהוגיהכנוהט

היהדהבועתלשדהאבועהפך"הו

אלאאזרץבאבפרסומותשרווחוגןהס

מחירישזמינותבררשך

תאוםנהפכודותאבולאעותוגם

עותזאתלעומתאךדהבועותלש

ותקלפכותהודהבולעשותקדשהיו

נעשהריולהסלירהמכשדותאבועותלש

רךהלבתשומתעלמידירהתח

ממה.היעותכל

גםאךותרזמיניםנעשויםאנש

תבעריולבסלושהשותרמוסחים

הםפקשסממהפחותלאזמינותמהם

ותפוסתיבלעתהסחותיצראותה,

אתלקחורייולהסלאבל

רקלאהזוהמהפכהכל

אלאמהקדאחדצעד

ממששלפיצהעשו

שלתקד-החסרילובהש

הפךונותהשוגיותכנוהט

זירקלעירהמכשאת

תקשורתתילטששו

זאתלםבעוזייםהמרכ

יותהמשליצההפרלצד

תאפשרהשהברתיותהח

כךגרמוהללויםירמכשדות

נשכחה.מעטלרלוהסשמהפכת

כותהשגםהיושהמהפכה

יצאויםרביםמחקרשותלילי

אתודאמוןסיבנייםקרים

לקכותיההשואתהתופעההיקף

ללבכלרלובסושהשאתאפיינומהם

בטיםמהיבלכסרטערנובניבקרב

ערהנומבניוזאח06"התמכרותשל

לרלוריכוהםמהמבוגרוזאח73-

וזאח74"אחדמחקרטעןים",

וםמיותרדוישרלאכיטענומהנשאלים

מחקרטען,"הםוןללאאחד

אחר

ושכיצדבוהרחינוספיםיםמחקר

ערנובניבקרבחכמיםפוניםבטלושך

כיצדאווןכאוןבסלייהלעקשור

קרובלרלוירמכשזיקושהחיםאנש

לאלאלובהשוואהתפקדואליהם

לההשקוברמהכםוןזיקוהח

ירהמכשיםהילדעםנמצאואשה

כמהכלהלבתשומתאתממנוושך

כךישכותהשודעלאואיםרגע

דההעלאוררטלוהקשבעל

שוניםיםמצבחידבראינושקשב

כלועלקשבשלונותצורותיםדורש

יהעשווןשלההשפעהמהםאחת

אחרת".היות

בספראורשראהבמחקרהזובהמהס

ערנובנימאהורהמה'מנותקים

וןללאבוקריםמתעורר

ברגרוניסו,)"בתשפאגנס)מ'?הם

שלההשפעותאתורחקהיינד

דהתובאמצעותריולהסלירהמכש

ההתמכרותריחקמתחוםוחהלק

;'סךדתתו'מלהראוהםותתלוה

ההשפעהאתורחקמנסהדהתוהי

דרהיעייתחוודרךייקטיםאובשל

עלתרהייןושבהיםעושהם

יםחומרשלההשפעהאתודאממנת

יםחומראוולאלוטיןניקכמויםממכר

איננוהמחקרושאכאשרעה.תומשני

שלתימיבהיקףבחיןותרקל

לוההשפעה

דרךיםמחקרשלהזההסוגעלתי"ש

יותהתמכרובחקרוסקליבר

שנעשויםמחקרכמהישברמסת

אבלתקשורתבתחוםזאתיטהבש

"טתששנתהיהוןראמעטיםהם

וןברנרדשםחוקרכאשר,)9491(

מנתעלעיתוניםיצישלתהיצל

יםאנשעלהםההשפעהאתודאמ

השאלהותשאלתישאלון"ב

יםצורכיםאנשאיךהייהראשונה

לאלההגדושההשפעהבררמידע

כןיםהאנששללתיכוהורגשה

וםבמקפיםתחלימצאוהםזהיל

זמניםדווקאהורגשולגדסךזה,

ואללקהיותהפךוןהעבהם

פההקלידנגידכמוום-יוםהיייתמחוו

בוקר".

משמשוןהעממהותרברמסת

וםהיייתחוואתמשנהואמידערכני

צותראםבתוכה.אותוולכלכךום

עונהדווקאאורךהצאתצריווןהע

קייםרךעל

מצהרדת

אתורחקיקשוהיינדברגרו

בניעלרייולהסליםירהמכשהשפעת

ערנובנימאההםדרהיעדרךערנו

בן",יםחרלא)"אךדתייםונייםחיל

מהאתלעשותקשוהתברגרומוסיף

נראהיםרביםירצעבהישריבחילשבשב

שךוןתקמאליובן

זההיהלאזהברמסתאלאוע

עדוטפשלאכךכלזהמעשה,וטפש

רהמיעלהאחראיתינקיהלדתשוו

רפואייםייםניסושלהאתיקהעל

המחקרעלמבוטליםלאייםקשערמה

גרםהיולשעלחששהשהיא'נזקגלל

-קיואיידותנק51-שלוןחי

ליליהשההשפעותאתכרכויםקרחו

חץשלושותתחעםההתמכרותשל

חוסרפותייודתפקחוסרומצוקה,

וגיתיכופסוגיתזיופיופגיעותכוז

יקשואףיםקרמהחולקוחברתית

-MSD, לרלולסההתמכרותאתולכל

וןאבמירשריכיפסייךדרהמ

יותנפשעותהפר

החסךמתודת

שלוןבס...הוממנפרדניגשתי"ה

.))מוטיליוףהו

לוכאגישהמרממשניאבלזר"זה

צדאבלאברזההוניממלקחו

קלה,פשזהגישהמרניני

צתהזהאברלוכא

)לאה..."לייקהע

יתהבתיצא"י

הולישישגשתי

לסחובחותחד

אפשר...היוםאיתי

צתגשתיומר

.)יטל)משייה"חופ

היאלההגדוהשאלה

שלההשפעהאתודאמתןניללבכאיך

שההשפעהכליםהחפוניםהטל

נעשהכךלה,גדום-יוםהיחייעלהם

פההיקאתדודותרותרקשה

יםאחרממשתניםאותובודדיקדו

קשהמאודוםואכםיר"מכש

תקשורתמצעיחסאותוורחק

וןאיריברגרונאל"ראומרים",אחר

וםכלללדרך"ב'משפחה'.

ישדומהוכדרתמשתקשורתיתונות

אפשרפסתוואשהוםהידרוגלק

כניםהתמהוקמןאתלקחת

איךורחקאליהםנחשףשהמשתמש

כנסתאוםוםהישךליויעזה

חייורגערגעכלפסתוירמכשחיינו

לוהאפקטשגםאומרזהום-יוםהי

חיימרחבכלשונה.וםהירגעכל

יעואנמצאואבוום-יוםהי

אחרת".צורהאבל

וגייםכוהפסבטיםההיאתחוקרברגרו

פוניםבטלושהששלברתייםוהח

פרופעםחדפרסםרונהאחחכמים

רךועוןריהיסטהיינדמנחם

יר",מכשאנייליםהמשכיםהאנש"אחד

מחקרברגרואותומתארכפי

שלהשפעתםאתוןעדשנומקיף

ללבכיםאנשועלערנובניעליםירהמכש

עלכמקשהייןברגשרונוספתיה

דההעהיאההשפעותדותאוהמחקר

נמצאוא"השקוף';ום'מואירשהמכש

מעטשךיםהמשתמששלהגוףעל

אבריןמעפךהוואשהעדוםהיכל

משתמשמאודקשההזובהמהסנוסף

ירהמכששלההשפעההיקףאתודאמ

עדאליותרגלכךכלואליוהזה

כךודעלאואמקיומוכחשוואשה

האנשיםובעבור

ביהמערבעולם

כמעטתפספוןהט

עבורסףנוכאבר

בושמשתמשיםאלו

ראותלאשה

הושפעלאמקום

אוזובמידה

מחדירתאחרת

המכשירים

שיםהחד
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)גלית"!אכולוללנשום

וןכלדםקוואוןלי"ב

.)דר)ה

עושהנייםשולאיםגם"יש

יםמפריםזמןזיזבווןבט

.))אלהתיאתמסיחילי

מקדהיינדברגרושלהמחקר

-Z'; 'דורשםוםכנותשנהוגבמה

בתקשמתובהוךדושנערנובני

ישאחרתיאותמציםירמכלאמעשה

ליםההבכמהעדיםקרהחויןמחלוקת

אפשרמיםמסויםבראבליםהללו

האמורבמחקרגםבהםבחין

במחקרתיתיעושהפיםבר"אחד

שהמשתתפיםהפעמיםכמותהיי

מספר,"'ראשונה'לויבבושעשו

תחושהתיויבחייראשונה"'לברגרו

וםתיויבחייראשונה'ל.'וקשל

בחייראשונה'לעות';הפרלילם

אלודומיםיםבראווע'...תיוי

-Z' 'דורכנותשנהוגממהיםילד

יאותמציםירמכלאוטפשלרלוהסדייל

אחרת".

עלגםכותהשישהבאהנה

וןבטושהשיןייםאפשרליםהב

יםעושאלויןלליבמגזרכם

בורדומהוכמוגניםיםירבמכשוש

רדיהח

ירבמכשזיקמיגםרדיהחבור"ב

ואגרותההתופתתקאתפחותכם

ערהנואבלהזה.ירהמכשלילרובברעו

יאותמצירמכלאוטפשלליבור

ליםמקיםילדבוהממוגילאחרת

,"חציתשעבגילואכאלהיםירמכש

וןהיה"זהמוסיף:מידברגרואומר

הזהוןורונההקאזשנתייםפני

בשנתיים".צנחכנראה

הזהברישברגרושלעתו

מערכתעלגםמעטותלאכותהש

המגזרעםלליבורהצשליםהיחס

רדיהח

בותתרהייןהאחרונות"בשנים

מיםמסוחלקיםברתיותהחיותהמ

ברהותרבההרנחשפולליתהכברהבח

יחבשיםהחאתרואיםיתהחר

הפערהשנימהצדאבלליהםיםמעשו

יתלחרלליתהכרההצברהין

והתרחבהלך

עת'גשכונתכילדתישאני"כ

יםהחכנהשעםחקתיהיי,'ולשא

באופןניקבורגתילי

יותמחוווזאחששמוניםומראפשרללי

יךתיהייכשמשותפותהיונוהחיים

ליהמצווהברבודבתורהרוא

גלליעמהעלדפקליאבא

ידמקמייתספרברהראשאני

נייןפללולאשכנזיתברהעל

ושזמניםלםכואבלוןרא

התפילה.ריאח

בותייםתרליםהבשהיובן"כ

רומידלאלייםהחיםברהח

...יםבפורתןאיתיהתחפושותאת

לתמהיכועיקרמתפרנסתענקייתתעש

וקדבימיטבאופןדורכיצדודלל

מעטדרתהיאיתהאנושהלבתשומת

שךשהרכשהאנושותההגנותכלאת

רעשייןבחיןלסנןמנתעלשנים

יותטידובפרופוגעתונימידעקע

בעלמידעאותםפהמציםהאנששל

וםתשתמורתרך-עחסראווךרך

יםבוחריםאנשלאותםישומההוגן

זואיכמגננה?הללויותבמהשתמש

מנתעלשותםברדתהגנהבתשכ

יתהאגרסמידעפתתקאתלסנן

וטפשוץוםרךבעכןזאת?

יותתןמלאוקניעלליט

ותראופחות

שםכנותשנהוגתופעהישנהום

raeF שלבותשירא )OMOF'פומו'

fO gnissiMtuOמיץמלחשש

בתחושהברדוהחמצה.דתקיצור

ריכו'מאתהמאפיינתדה,בחלתהגוב

הםאיןבהםזמניםיםהכלר'לוהס

רגעכלכאילותףמידעגישות

משהויםמחמיצהםנוכחיםלאהםבו

חשוב

קנותמסמנתמשליהאשבןזאת

פותתקיתונותגביוןשלהמחקר

יחותמשברתיותיותגביפחותלא

הללויותיםברמחושהיויםאנשעם

בריששאםלהעותקרובח

בחוסרהיהבחסרונונתקלולאשהם

אליהםיםבנוגעיםברכןלתיכו

ברגרוגםוןשלבמחקרכמוכןוא

תקשוערהנובניבהםשהזמניםיין

ריולהסלוןשלדרובהעוחדמי

נעשהבוושהשבהםומותבמקהיה

ועואללקכח

זמניםדווקאאו

וץהיהושהשבהם

וחדמי

יםבר"אפילו

צמםשהמשתתפים

כמובנאלייםראו

אםליחה'סעותהו

פורוםפניתי

תאוםהרגישוהם

מאודהיהזהסךאת

."תיעמעניין

בניותהפונקצלליןייןיש

יעוןדרשהיעככאלומנוערהנו

ממשלאכאלוגםנמנווחדמיהם

מעוררוןשענניחכםוןכותמצר

זיקה.מוזנהאו

זניחוםבמקלטהמתמסופונקצרק

תקשרלתהיכולהקישהיאיתיחס

וןוטפשוץכלואוןכש

אחרמישהושלולהקאתוערךהצ

ותרמידינעשה

סלולרילדי

לייםכורמורהני"איך

כרתזושיבקוני...!?ליכורותהת

ייניםלנס

בני'במחקרואנושהמחקר"מאחר

דהשלאישוריםיכצרהיי,'דם

התחילוהםאזאבלבמחקרחילפני

בותאםרהיקמהותשאלולשא

ייקלעוכםהחוןהממושוקני

אםמהנוראית':'מצוקההמשתתפים

יהנומופוביםחצדותהםיהיו

?)הניידוןעםמגעבודמאידה)ח

בומצברהיקלאדאצוהם

אתיךמצוקהייקלעתף

'מחירמרותהכסףגללרקהמחקר

ממנובותויעששהמחקרבד'הכפשי

לויקבשהםהםהגידנואמרוהםכןול

במחקרדויעלאאםגםהכסףאת

בסוףאבלינינוחשכוזהאתמענושש

ודלעליחוהצכמהראותתענו

גר".באת

דושרמתבאכמה

הסוףעד

נשאירזה"את

אומרלקוראים",

וךחיברגרו

מוסיף:מיד

היה,לימור"ההי

יםהחמישזורבא

יישארווזאח

בהלםהייאבל

כמהשראינו

לסוףהגיעובאמת

לקגרבאתדושהםרקלאזה

כמווקניאתצמםמעכוהמגםמהם

שאפשרצוםבסוףיםמרגישפעמים

כנראההייזוולליקצתעודגם

יהחוומבחינתםמטלטלתמאודיהחוו

."וקבסאותםאהמילשגםגרתמא

דתשליהבהיסטרבלהגוחשש

בניוקניעלבהמהמחשרקינקיהל

ועשךרייולסליםירממכשערנו

עלמעטלאאותנומדלללעצמוכשול

הללויםירהמכשוםהייםפסשתווםהמק

ליהפכוהםכמהעדיתהמערבברהבח

יםשאנשירמכשבעליאתמשרת

חיותליםיכואינםשהםיםמרגיש

נוסףותרמיאברנעשהוןיולע

"כלטרפותכותהלמדשלמיכלכידוע

..."מיכחסרתר

משמשבותהמרוותהפונקצאל

לובההרזמינותואלירהמכש

יותשלמהייהתעשמתווספת

תשומתמרבאתיגהשדהשנברתיות

תהכמיטבעושההיאיתהאנושהלב

ירבמכשיםשהמשתמשדאמנתעל

לאהםכאשרותרכמהאותויצרכו

מיצוהחשהםירגישוזהאתיםעוש

חשובמשהו

'מהפכתהספרברמחמןכהמי"ר

עלמעניינתותהסתמציעהקשב',

בולםעוכםלעתארוהאמורמצב

זהתיבריילאאךפיתקבריייש

יותברמינמצאבווםהמק

וםברתיותהח

לחץשלתחושות

תפקודסרחוקה

ריכוז,סרחועייפות

גיתפיזיוליעותופג

תיתוחברגיתפסיכול

כךמודעלאהוא

עםצאשכשהוא

המכשירהילדים

אתממנושך

בכלהלבמתשו

עיםמה
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מכךכתוצאהאחריםמושגיםלנוהיו
היהזהאבלשונה,לתרבותשנחשפנו

מיעוט.

הדיגיטליהעולםהיוםשונה.זה"היום

הנוערשלמהחוויותחוויהעודלאהוא

הדבריםשבוהמרחבזהוהכללי;במגזר

השימוששבהםבמקומותקורים.

העולםרווח,נוערבניבקרבבמכשיר
הפיזימהמרחבמועתקשלהםהחברתי

האינטראקציותמתקיימותשםלטלפון.
חלקחוויםהםושםשלהם,המשמעותיות
בהשוואהשלהם.מהחוויותמשמעותי

חכמים,בטלפוניםמשתמששלאלנוער

במרחבחייםפשוטשהםלומראפשר

ביניהםהמשותףהמכנהממילא,אחר.

בבחוריםמדובראםגםוקטןהולך

הדתי".מהמגזר

עלמשתלטיםהחכמיםהמכשיריםואם

מוגבלתאינהשלהםההשפעהאזהמרחב,

הבית.לקורותמחוץאל

במחקראותיהפתיעשדידברהיה"זה

חושבים"אנחנורוזנברג.מספרשלנו",

במקורשנועדכמכשירהניידהטלפוןעל
זהבשביללבית;מחוץאותנולשמש

שההשפעותמתברראבלנועד.הוא

הביתיהמרחבאלעמוקפולשותשלו

בהיעדרו,כליל.אותוומשבשות

יותרהרבהנעשושהםהעידוהמשתתפים

בביתשלהםליחסיםופנוייםקשובים

שלונשנותהחוזרותההפרעותכלללא

הסלולה

אינהלטלפוןשההתמכרותגילוגם"הם

מוסיףבלבד",נוערבנישלנחלתם
סוף־סוף"כשהםעצובה.אבחנהרוזנברג
ההוריםשגםלבשמוהםלמסך,מחוץהיו

איתם".בדיוקלאשלהם

חסינותלפתחניתןשבוגילשאיןמסתבר,

הטלפוןשלהשפעותיוכנגדטבעית
ממיחכםיותרהרבהפשוטהואהחכם.

בו.שמשתמש

nmnnnnיותרהרבה

ובלונדהייםרוזנברגשלשהמחקרלמרות

ביןדומיםמאפייניםמעטלאחשף
הקשרלביןהתמכרותשלשונותתופעות
הנוערלבניהסלולרמכשירישביןהעז

׳התמכרות׳שהביטויחושברוזנברג

בגלללאלתופעה.הנכוןהביטוילאהוא

אלאדיה,חזקהאינהבמכשיריםשהתלות

הואהתופעהוהיקףמאחרלהפך:בדיוק

התמכרות.מסתםרחביותרהרבה

היא,׳התמכרות׳במושגהבסיסית"הבעיה

הבעיה.אתמשטיחפשוטבושהשימוש

על׳התמכרות׳,עללדברפופולרימאודזה

מגיעשהטלפוןשברגעלראותאפשראיך

אותםכלאתלהפרישמתחילהמוחליד

אבלהתמכרויות.שמאפייניםהורמונים

ההיקףאתמחמיץפשוטזהשטחי.זה
הזאת.התופעהשלנתפסהבלתי

זהמוצר.עודלאהואהיום"הטלפון

המשתמששלהחייםאתשמקיףמכשיר

שבוב/ך הזביןהפער

מעוגאנשים

למלהקדיש

הזמןלבין
מקדישים

בלתיהוא

הםבו

:תפס

מרחביוצרהואלב.שםבכללשהואבלי

לכלכמעטונוגעפועל,הואשבתוכושלם

תופעהזאתהמשתמש.שלהחייםתחומי

התמכרות,מסתםלגמריאחרבהיקף

להיותצריךבההטיפולגםוממילא

שונה".

בהתמכרויות,כשמדובר

לחשובנוטיםרבים

וכךצמצוםשלבמונחים
חכמים;בטלפוניםגם

זמן-׳צמצוםעלמדברים

׳זמןהתאמתעלאומסך',
לתתמבלילגיל,השימוש׳

התופעה.לרוחבהדעתאת

הבריאותארגון"אפילו

הזו",בדרךהלךהעולמי
ובומסמךפרסם"הוארוזנברג.מספר

המסך׳׳זמןכמותעלמבוססותהנחיות
מתוךגיל,לכלשמומלצתהמקסימלית
ההנחיותמחקרים.עשרותעלהתבססות

כאשרוברורות,מסודרותמאודהיושלו

אחר,מדודזמןקיבלהגילקבוצתכל

מחקרים".אותםלממצאיבהתאם
ועמיתיורוזנברגחננאלכאשראבל

טיקוצ׳ינסקיורפאלאופיריעקב
לקונותגילוהםהמחקרים,עלעברו
שלהם:המדעיתבמתודהמשמעותיות

ולמשתניםמובהקיםהיולאהנתונים

יותרהרבההשפעההייתהאחריםרבים

הםכךעלעצמו.המשךזמןמאשרגדולה

ובעבריתבאנגליתתגובהמאמרפרסמו

טעויות.אותןעלשהעיר

מאשרמשמעותייםיותרהרבהדברים"יש

שללהשפעהבנוגעעצמו,המסךזמן

למשל,המשתמש.עלהחכמיםהטלפונים
בהקשרמאודשמשמעותייםהדבריםאחד
עלהמסךשלהשליליותההשפעותשל
הקשריםרמתלמשלהואנוערבני
ככללמסך.מחוץהנערשלהחברתיים

שהטלפוןהסיכויכךיותר,רופפיםשהם
ממנושמונעבריחהלמקוםיהפוך

יותר".גדוללהתמודד

בטיפולשעוסקלמימוכרתהזוהבעיה

בתחוםשנמצאיםאנשיםנושר.בנוער

לכיכרותללכתצורךאיןשכיוםמספרים,

שהתחילואלואתלמצואמנתעלהעיר

הראשוןהמקוםההידרדרות;בתהליך
לרשת.בחיבורהואנמצאיםהםשבו

כ׳עומדיםלהראותעשוייםהםחוץכלפי

שהאינטראקציהמאודוייתכןבתקן',
מינימלית.היאהווירטואליבמרחבשלהם

מתוךלשםמגיעיםשהםהעובדהאבל

בהצלחהלהתמודדיכולתחוסרתסכול,

חברתייםקשריםשלובעיהדרישותעם

להיותלהםגורמתחלשיםומשפחתיים

הםשאליוהמסךזמןיותר.הרבהפגיעים

ההשלכותאךקצר,להיותעשוינחשפים

לא-מאוד,ארוכותלהיותעלולותשלו

עלינו.
ישעצמםשלתכניםמעירגםרוזנברג

המסך׳.מ׳זמןגדולהיותרהרבההשפעה
לתכניםדווקאאינההכוונהכמובן,

מרטיןנייד"."אישי,
והטלפוןקופד
הראשוןהסלולרי
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הגירויים.לסוגגםאלאחלילה,אסורים

שיטותפיתחוהגדולותה׳טק׳חברות

מהמשנהשלאלדאוגמנתעלמרשימות

בפנים.יהיההמשתמשהתוכןיהיה

שהזכרנוfomo^חרדתאתכוללזה

התראותשלפוסקתבלתילדחיפהלעיל,

ש"משהוהחששאתליצורשנועדו

ולהצפהזה,ברגעמתרחשחשוב"ממש

ובלתיקצריםבגירויים

אצלשמכונהבמהפוסקים,

הנאה"לולאתהחוקרים

לדאוגשנועדהאינסופית",

שוביחזורשהמשתמש

פעולה,אותהעלושוב
שהיאהאפסיהענייןלמרות

אצלולעורראמורההייתה

מלכתחילה.

מחקריםעובד.אכןוזה
ביןשהפערמראיםרבים

בטלפוניםשמשתמשיםאנשיםשבוהזמן

הזמןלביןלמכשירלהקדישמעוניינים
בלתיהואבפועללומקדישיםהםשבו

הפעולהמוגדרתכמהמשנהלאנתפס.
הטלפון,אתלקחתבשבילהרצהשהוא
פעולותאינספורעודכנגדהיצופותמיד
שהואשידאגומתוכננותובלתיאחרות

אתלהניחשלאהעיקרהכל,יעשה

פעםהתבטאבכדילאמהיד.המכשיר

'פייסבוק׳)לשעבר׳מטא׳בחברתבכיר
החברהשלביותרהגדולשהאויבואמר,

מנסההיאשבההטבעיתהעייפותהוא

להילחם.

החייםמרחבלהיותהפךהטלפוןאם

שהואעוזרבהכרחלאזההמשתמש,של

׳ההפסקות׳היותר,לכלפחות.בוישתמש
יותרקצתיהיולשימוששימושבין

ובתפקודבקשבהפגיעהאבלארוכות
להימשך.עשויה

הנולדאתשואוהתנים

כדילכתלהרחיקצריכיםלאהקוראים

באנשיםקצתלהביטנסודוגמה;למצוא

׳חכם;בטלפוןבקביעותשמשתמשים
לכלמשיםמבלימשתחלהואכיצדותראו

שעובדתואקום,פצצתכמופנויה.דקה

לחדורמנתעלגזשלשחרורבאמצעות

לאוכבדותרגילותשפצצותלמקומות

החכמיםהטלפוניםגםכךמצליחות,

מרשימות,חדירהמיומנויותפיתחו

עםלהיותתוכלושלאלדאוגשנועדו

פצצתוכמולרגע.אפילולבדעצמכם

כלאתומכלההגזאתשמציתהואקום,

כךשנייה,חלקיקבתוךשבאזורהחמצן
בעליואתשמעסיקהסלולריהמכשירגם
מחשבהששוםלדאוגיודעהרףללא

רגעי-שממהבאותםתצמחלאערךבעלת

וחיוניים.קצרים

מקום:בכלבתופעהלהבחיןתוכלו
חוליםלקופתבתורהאוטובוס,בתחנת

אתלכםהעבירשהרגעהשליחאפילואו

הפעולהמהמשנהלאלבית.החבילה

?1iiiujiijנוערנוימאהנשק1רהסה

שלהם?הסנדארטפוזללאנמקד

לנוערואה
משתמש

חכמים.ים

בהש

רוזנברגנש

בלונדהייםנזנחם

גדולסיכויבה,עסוקשמולכםשהאדם

באופןיושיטהואיסיים,שהואשברגע

וינסהלכיסהידאתאינסטינקטיבי

הרבהכברזהבדיוק?במהלהתעדכן.

בדמותשה׳פיצוי׳בידיעהדיחשוב.פחות

לפינה,מעברמחכההחכםהמכשיר
עלאחרתאוכזוברמהלהשפיעבשביל

הפעולה.בזמןשלוהנוכחותועלהקשב
סינוןשהתקנתשלמרותמדגיש,רוזנברג
רחוקההיאחשובדברהיאהרשתעל
שאנשיםהיא"הבעיהפתרון.מלהיות

מוגן,מכשירלהםיששאםחושביםרבים
מרחבלהיותהפךשהואאומרזהאז

אבלאחריות.משחרריםהםואזבטוח

מקוםאינהפעםאףהרשתלא.הוא
בטוח".

העובדהבולטתרוזנברגשלהאחרוןבספר

המדעיתהנימהעלההקפדהשבשל

מעשיותהמלצותכמעטשםאיןשלו,

שזהמבטיחרוזנברגאבללמשתמש

בימיםעובדהואשעליוהבא,בספריהיה

משתףכןהואעצותבכמהזאת,בכלאלו.
לשימושנוגעותוהןהקוראיםאת

לטלפוןדווקאולאובכלל,ניידבטלפון
חכם:

מישכלמאוד"חשוב

ישמורבטלפוןשמשתמש

מוגנים׳מרחבים׳על

הטלפון.שלמהחדירה
שבתישהתרגלנוכמובדיוק

מרחבלהיותהפכוהמדרש

גםכךמטלפונים,נקי

להיותצריכיםבביתחלקים

אליהםנכנסלאהניידשהטלפוןכאלו

שנזקקלמיהביתי.הסלוןלמשלכמו
לכבותמאודרצויחכם,בטלפוןלהשתמש

יהיהלאשהטלפוןמנתעלההתראות,את

תהיואתםאלאאליו,אתכםשימשוךזה

וכמה".בולהשתמשמתישתבחרואלו

סתם

אתמסבאניהשיחה,אתמסיימיםכשאנו

הטלפוניםשלשהמיזםלכךליבותשומת

יותרמאויםכיוםשעתידוהכשרים,

בראשותהתקשורתמשרדידיעלמתמיד

בכמההקדיםלמעשההנדליועזהשר

הטלפוניםשלהתופעהאתקריטיותשנים

אזלשעריכולהיהלאאחדאףהחכמים.

הבעייתיותשעיקרהקטן,המכשירלהיכן

דרךשהועברוהתוכןבשירותיהייתהשבן

^sms,אפשרהלא-רחוק.בעתידיגיע

לוגדולה;דשמיאסייעתאבכךלראות

היינוספורות,בשניםמאחרהמיזםהיה

בהרבה.גדוליםקשייםבפניעומדים

שלחברהגםחושב"אנימסכם:רוזנברג

מפותחריחחושישכלליבאופןהחרדית

חדשה,מטכנולוגיהחוששתלאהיאמאוד.

הבעייתיותאתלזהותיודעתהיאאבל

הרבהמסוימות,בטכנולוגיותהטמונה

לחברהמחלחלתהזושההכרהלפני

הכללית".

עמוד 7


