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תילטיגיד תוברת (תכרוע)ןסא־ןו תליא לעי 

.םידומע 206.2002 .דחואמה ץוביקה 

*דנזרד ילא 

,תויגולוכיספה תוכלשהב קסוע ןסא־ןו תליא לעי לש התכירעב םירמאמה ץבוק 

תרושקתהו בושיחה יעצמא ,רמולכ ,תוילטיגידה תויגולונכטה לש תויתוברתהו תויתרבחה 

םייגולונכטה םייונישה .יתרפס עדימ הזל הז םיריבעמו םידבעמ ,םירצוי ונא םתועצמאבש 

<תוחפל הרואכל)םיקידצמ ־ טנרטניאה תשר לש התוחתפתה םשארבו - תונורחאה םינשב 

הכפהמה")תיתוברתו תיתרבח הכפהמ ןתא תואיבמ תוילטיגידה תויגולונכטה יכ תונעטה תא 

םא ?השדח הפוקת וא הכפהמ ןכא וז םאה .("עדימה ןדיע")השדח הפוקת וא ,("תילטיגידה 

,ןסא־ןו תרמואש יפכ ?םינושה הבישחהו היישעה ימוחתב תללוחמ איה םייוניש וליא ־ ןכ 

םוגרתב האיבהשכ תכרועה התשע בוטו ,םלועה יבחרב רע ןויד םויכ תוררועמ הלא תולאש 

בר "תילטיגידה תוברתה" לש הז םוחתב .ןהב םיקסועה םירמאמ לש יתוכיא רחבמ ירבע 

קרפ ,תאז תמועל) .חבשל היואר ןסאךו תליא לש הכירעה תדובע ךכיפלו ,ץומה דואמ 

ביטיי ילואו ,תוריהב־רסוחבו תוסיחדב םיתעל הקול ץבוקל תכרועה הפיסוהש אובמה 

(.רפסב םירמאמה ראש תא ארקש רחאל וילא רוזחי םא תושעל ארוקה 

ןיטרמ ינמרגה ףוסוליפה תאמ ,"םלועה תנומת לש ןדיעה" - ףסואב ןושארה רמאמה 

.יוארו יעבט ףסואב ובוליש ךא ,ןבומכ ,היצטיגידב קסוע וניא - (1938 תנשמ) רגדייה 

רשקה תויולת ןה תויזיפטמ תולאשש ,רגדייה לש תיסיסבה ותדמעל יוטיב ןתונ רמאמה 

ונא םהבש םינפואה ידי־לע ןנוכמ ונלש םלועה .טרפב יגולונכט רשקהו ,ללכב ירוטסיה 

ותוא םיבצעמ םיינושלו םייגולונכט ,םייתוברת םייוניש ,ךכיפלו ,וב םייחו ותוא םיספות 

הבישח ךרוצל (תילובמיס) גצוימכ םלועל תוסחייתה לש הפוקת איה ונתפוקת .שדחמ 

האמה לש ,ונלש םלועה ךכיפלו ,(בושיח התוא הנכמ רגדייהש) תינתלעותו תילנויצר 

."םלוע תנומת" תועצמאב ,רגדייה רמואש יפכ ,םינמיס תועצמאב ונל ןותנ ,םירשעה 

םייח" לעו "עדימה ןדיע" לע יוושכעה רובידל םייפוסוליפ ןכותו תיתשת תנתונ וז הייאר 

תויגולונכטו ,ילובמיס םלועב בר ןמז הז םייח ונא ,רגדייה יפ־לע :"תילטיגיד הביבסב 

שי ,ער בצמ וב האור דגדייהש) הז בצמל ישממ יוטיב תונתונו תומיצעמ קר בושקתה 

,תינרדומ־טסופה היפוסוליפל אצומה תודוקנמ תחא איה ־וגדייה לש וז טבמ תדוקנ .(ןייצל 

(Landow, 1997)ואדנל ומכ ,העפשה־יבר םיבתוכ :ילטיגידה בצמל איה םג תרשוקמה 

תיגולונכט תומלגתה טנרטניאה לש תילובמיסה תואיצמב םיאור ,(Turkle, 1996) לקרטו 

.ןתוהמב תוילובמיסו תוילאוטסקטכ שפנהו תוברתה לא תינרדומ־טסופה תוסחייתהל תישחומ 

ןכא תילטנניטנוק תוגהל תיסקס־ ולגנא הקינכט ןיב (ילוא עיתפמ אוהש) הז רושיק םאה 

םוחתב םירקוחהש תוקתרמהו תובושחה תולאשה תחא יהוז ?תואיצמה ביוחמו ענכשמ 

.ןהב םיקסוע 

הנעטל ענכשמו ישחומ יוטיב ןתונ ,"תוילאוטריו לש בצמ" ,סלייה לש ןיוצמה הרמאמ 

־ הקיזיפאטמה תא בצעמ יגולונכטהו ירוטסיהה רשקהה יכ תטשפומהו תיללכה תירגדייהה 

עדימה תא םיספות ונא :רמוחל (ילובמיס) עדימ ןיבש סחיב תקסוע סלייה .םלועה תא 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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לע רובידה תועצמאב ,רמולכ) וב "טלוש"ו רמוחהמ לדבנ ךא ,תירמוח שמוממכ ילמסה 

יהוז .(םילעופ םהש יפכ םילעופ םירישכמו םישנא עודמ םיריבסמ ונא םילובמיס לעו עדימ 

םירשק םנשיו ,עדימ וב שי ,רמוח םלועב שיש תרמוא איה) תקהבומ תיזיפאטמ הדמע 

איה .ירוטסיה רשקה תיולת איה וז הדמע דציכ הארמ םלייהו ,(עדימל רמוחה ןיב םימיוסמ 

DNA^ לע רובידב) היגולויבב ,םייסדנה/םיינכט םירשקהב םינמז תוכימסב העיפומ 
השוע סלייה .<mind^ לש תילובמיסה הסיפתה) היפוסוליפבו (המגודל ,עדימ אשונכ 

לש םהיתודובע ןיבל ליעל תוילטיגידב ןוידה ןיב ־ ףסונ שקבתמו בושח רושיק 

(Eisenstein)ןייטשנזייא ,(Ong)גנוא ומכ תרושקת ירקוחו םינוירוטסיה ,םיגולופורתנא 

תכל יקיחרמ םייביטינגוקו םייתוברת ,םייתרבח םייוניש ולת רשא ,(McLuhan)ןהולקמו 

,(Wellman sc Gulia, 1999) הילו'גו ןמלו םירמואש יפכ .םופדהו בתכה תוחתפתהב 

תויגולנאו םימידקתל תקפסמ תועדומ רסוחב תובר םימעפ הקול תוילטיגידב ןוידה ,המגודל 

תירבעל םוגרתל ופסונש םיילושה תורעה ,םירחא תומוקמבכ ,הז םוקמב) .םיירוטסיה 

(.טסקטל תובר תומרות 

תילאוטריו תואיצממ") ק'זי'זו ("הרבחו הקיטנרביק") ויליריו לש םהירמאמ תא 

םלועל עגונב תויפוטסידה תודמעה תצובקל ךיישל רשפא ("תואיצמה לש היצזילאוטריוול 

ונתסינכב הנכס םיאורו ,רסחכ וא ,יתייעבכ הזה םלועה תא םיגיצמ םירמאמה ינש :ילטיגידה 

,תילטיגידה תרושקתה לש תוילבולגבו תוידיימב דקמתמ ויליריו .(ונייחל ותסינכב וא)וילא 

תנשב) רואל ורמאמ תאצ זאמ .החטבה רשאמ רתוי תיטילופו תיתרבח הנכס ןהב האורו 

ויליריווש םייטסיפוטואה תולוקה ושלחנ ,(הז ימניד םוחתב דואמ ךורא ןמז קרפ ,1997 

.תבשחוממה תרושקתה תוכלשהל עגונב רתוי תוריהז תושיג תוחוור םויכו ,םדגנ אצוי 

ןילמוג קחשמ םייקש הרכהב ףלחתה (יפוטסיד וא יפוטוא) יביאנ יגולונכט םזינימרטד 

ק'זי'ז .שארמ תורורב ןניא ויתואצותש קחשמ ,םירחא תוחוכל היגולונכטה ןיב דואמ בכרומ 

תוילטיגידה תויגולונכטה תוגנוכמש תילאוטריווה תואיצמה לש הדוחייל ןיינעמ חותינ גיצמ 

עגונב יוושכעה חוכיווה לש תקיודמ יתלב הגצהב הוולמ הז חותינש ןייצל שי יכ םא) 

היצנגילטניאב םידדצמה לש תיזכרמה הבושתהש ןוכנ הז ןיא :תיתוכאלמה היצנגילטניאל 

,"יראיניל־ינאכמ ,טושפ ןויגיהל תייצלמ קוחר בשחמהש" איה םהיגרטקמל תיתוכאלמ 

(ןאקאל תובקעב) ק'זי'ז רמוא ליעל וגצוהש תוסיפתל ךשמהב .(101 דומעב רמאנש יפכ 

םלועב רבודמ רשאכ ךא ,תניימודמ ,תילאוטריו איה יתימאה םלועה תא ונתסיפת םגש 

לש תדמתמ הנכסב הנותנ (דוקפתלו תויפשל תיחרכה איהש)תניימודמה הנומתה ,יתימאה 

,וז הנכסמ תנסוחמו תילירטס איה ,תאז תמועל ,תבשחוממה תוילאוטריווה .הסירקו הריבש 

.היינועו התשלוח רוקמ אקווד והזו 

תויוחתפתהה ןיב הלבקה ךרוע ,'ץיבונאמ בל תאמ ,"הנכתכ דרגנוואה" רמאמה ,ףוסבל 

(עונלוקבו סופדב ,םוליצב תושדחה תויורשפאה ןהיניבו) םירשעה האמה תליחתב הידמב 

הכפהמה עודמ :האבה הלאשה תא הלעמו ,האמה ףוסב םיילטיגידה הידמה תוחתפתה ןיבל 

תושדח םיכרד תומדב ,יתונמוא דרגנווא תורצוויהל האיבה רתוי תמדקומה תיגולונכטה 

תורוצ הכ דע התא האיבה אל תילטיגידה הכפהמה וליאו ,הב תוננובתהו תואיצמה גוצייל 

םיילטיגידה הידמה לש יפואהש איה 'ץיבונאמ לש תניינעמה ותבושת .הלאכ תוינשדח גוציי 

םימייק םיגוציי לש הכירעבו רושיקב ,היצלופינמב (תרחאו תיתונמוא) תודקמתהל ליבומ 

קוסיעל ילכ ־ םוידמ־אטמ אלא ,שדח םוידמ הניא היצטיגידה :םישדח םיגוציי תריציל אלו 

תוגייתסהה תרעה תא ףיסוהל שי וז תפלאמ הבושתל .םימדוק הידמ לש םהירצותב ינשדח 
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תורצוויהל ןמז יד רבע אל ןיידעש ןכתיי :(הלבקל ילבמ ,'ץיבונאמ ריכזמ התוא) האבה 

ןייטשנזייא לש התדובעב .תילטיגידה הידמל תוידוחיי ,תושדח יוטיבו גוציי יכרד 

 (1979 ,Eisenstein), תייגולונכט לש םירצותה ומד המכ דע (םגדומו) ראותמ ,המגודל

.ןכמ רחאל ונתשה המכ דעו ,םייתרוסמ די־יבתכל תונושארה היתונש תורשעב סופדה 

.הז םוחתב םג תועתפה ובוחב ןפוצ ילטיגידה םלועהש ררבתי םא עתפוא אל ,ךכיפל 

,ליעל הריקסה ןמ עמתשמש יפכ .ןיינעבו ןכותב רישע תילטיגיד תוברת רפסה ,ןכ םא 

םינוידב םג ןיינע ול שיש ימ :ילטיגידה בחרמב יטרואתו יפוסוליפ קוסיעב דקמתמ רפסה 

תוצובק ,םיילאוטסקטה םיט'צה תמגודכ) רחא וא הז יטנרטניא םוידמב רתוי םידקוממ 

סייפסרבייס לש יתרושקתו יגולויצוס רקחמב וא ,<Web^ וא ,ןהינימל הכימתהו ןוידה 

תירבעב הארקמ) .תורחא הל ףיסויו ,תאז טבמ תדוקנב קפתסי אל יאדווב ,(ףנעו בר אוהש) 

תונושה תוביטקפסרפהש תווקל שי (.2001 ,רענש ־ החותפה הטיסרבינואה תאצוהב האצי 

תיתרבח ,תילאוטקלטניא הניחבמ) רתוי ליעפ קוסיעל םילכ ונל וקינעי וידחי תופרוצמה 

.וניניע דגנל םישחרתמה םילודגה םייגולונכטה םייונישב (דחאכ תיטילופו 

תורוקמ 

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא לת .תוברתו הרבח ,תרושקת :טנרטניא .(2001) בר ,רעגש 

 Eisenstein, Elizabeth (1979). The printing press as an agent ofchange: Communications and
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