
197 (1)ז תילארשי היגולויצוס 2005-ה"סשת 

 Aaron Ben-Zeev Love Online: Emotions on the Internet

 Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2004. 289 pages.

*טדימשדלוג־ןמ'גדות ילרוא 

בחרמב תושגר קמועל חתנמ (ישפוח םוגרתב)טנרטניאב תושגר :תנווקמ הבהא רפסה 

דקמתמ אוה .שמתשמל יתודידיו תומגודב רישע ,ןיינעמ אוהו ,(cyberspace)יטנרביקה 

הוושמ ,תנווקמה תרושקתב יוטיב ידיל תואב ןהש יפכ תינימה הקושתבו תיטנמורה הבהאב 

רידגמ ,היפוסוליפל רוספורפ ,באז־ןב .תנווקמ־אלה הביבסב םיליבקמה םיסחיל ןהיניב 

תמועל ,בשחמ תכוותמ תרושקת לע ססובמה יטנמור רשקכ (cyberlove) תיטנרביק הבהא 

םיפילחמש םישנא ינש ןיב תיתרבח היצקארטניא רקיעב אוהש ,(cybersex)יטנרביק ןימ 

ןמ קלח אוה יטנרביקה בחרמהש ןעוט באז־ןב .ינימ יוריג ךרוצל םיינורטקלא םירסמ 

רמול םוקמב ,ילאוטריו בחרמל (actual)ישממ בחרמ ןיב ןיחבהל ךירצ ןכלו ,תואיצמה 

תדוקנ איה וז תענכשמ הנעט .(real) יתימאה בחרמהמ ךפהה אוה יטנרביקה בחרמהש 

תומיצע תוישגר תויווח ריבגמ יטנרביקה בחרמהש אוה ףסונ בושח רסמ .רפסה לש אצומה 

ילאוטריו ןפואב םימייק רשא םיניימודמ־אלו םייתימא תושגר תוברעמה ,(תויביסנטניא) 

.םיישממ םישנא ןיב 

ךרוצל תרושקתה תויגולונכטב םישמתשמ רתויו רתוי םיבר םישנא ,ילטיגידה ןדיעב 

רנא'ז תובחרתהל םידע ונא תונורחאה םינשב .םיינימ םישוגיר וא םייחל םיפתוש שופיח 

םיקינעמה םירפס םדצלו ,םייחל גוז ןב אוצמל דציכ תוצע ללש םיקינעמה הכרדהה ירפס 

םיקפסמ הלא םירפס .טנרטניאה תשר תועצמאב םייחל גוזה ןב תא אוצמל דציכ תוצע ללש 

תדדוצמ היהתש ידכ ךלש הנוסרפה תא תונבהל ךיא ,תאז תושעל ךיא םיקדקודמ םיטירפת 

ססובמ ורפס יכ ןייצמ רבחמה .םייחהמ תומגוד ןתמ ידכ ךות ,ןבומכ ,רהזיהל הממ םגו ,היד 

םירבד ,םינווקמה םהיסחיב תוישגרה םהיתויווח תא םיראתמה ,םישנא לש םהירבד לע 

.תונווקמ הבהא תוישרפ לע םירפס ךותמ וא אשונל םישדקומה טנרטניא ירתא ךותמ וחקלנש 

דעוימ אוהש יפ־לע־ףא ,הז רפסב אקווד ךא ,דימת הבושח היגולודותמל תוסחייתה ,יניעב 

.ומצע ינפב ןיינעמ ןפ והזש ןוויכמ ,רעצמ תאזכ היגולודותמ לש הנורסח ,בחרה להקל 

,םינווקמ םיינימו םייטנמור םיסחי לש שדח גוס תווהתהל םידע ונא ,באז־ןב יפ־לע 

םיבכרומ םהש םושמ ,םיידוחיי םה םינווקמה םייטנמורה םיסחיה .הכ דע ונרכהש הזמ הנושה 

(detached attachment) וז תקתונמ תורשקתה .םיקוחרל םיבורק םיסחי ןיב בולישמ 

.עוציבל השקו ילסקודרפ היהי םינווקמ־אלה םיסחיב םמויקש ,םידגונמ םינייפאמ תללוכ 

תמייקתמה תימיטניא הברק לע םיססובמה םיישיא־ןיב םיסחי םירצונ יטנרביקה בחרמב 

תוימינונא ;הרישעו הלד תרושקת ;תוידיימו יזיפ קוחיר ןמזב־וב םיברעמ הלא םיסחי .קחרמב 

העקשהו המועז תיזיפ העקשה ;תויכשמה רסוחו תויכשמה ;האנוהו תונכ ;תימצע הפישחו 
.תרכינ תישפנ 

םיקרפה .םיניינע חתפמו תורוקמ ,םיקרפ הרשעמ בכרומ רפסה ,תינרוצ הניחבמ 

רפסכ שמשל לוכי הז רפס .רצק םוכיס שי קרפ לכ ףוסבו ,תואבומב םיחתפנ םיקרפה־תתו 

תא יתלאש ,רפסה תא יתארק רשאכ .םינווקמ תושגרב םיקסועה םיסרוקל יסיסב דומיל 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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תא וחתני רשא רתוי םיבר םירועיש לולכת תימדקאה תרגסמהש תעה העיגה אל םא ימצע 

.םיאשונ ןווגמב תושידחה תרושקתה תויגולונכט לש תויתרבחה תוכלשהה 

בחרמה לש םישדחה םיטביהב ןד באז־ןב ,אובמ הווהמה ,רפסה לש ןושארה וקרפב 

רתוי תיתרבחו תיגולוכיספ תואיצמל ותוא תכפוהש ,תויביטקארטניאה ןוגכ ,יטנרביקה 

וניאש ,בשחמב שמתשהל םישנא םיעינמה םימרוגה םהמ .ףרגלטו םינופלט ,םיבתכמ רשאמ 

רפסה ?םיינימו םייטנמור םיסחי ךרוצל ,fWitmer, 1998) תיטרפ תרושקתל חוטב ץורע 

,תויביטקארטניא ,ןוימד :םינווקמ םיסחי םויקל יותיפה תא םיריבגמה םימרוג העברא גיצמ 

תויהל תורשפאה - תלעותה לע םיעיבצמ תויביטקארטניאו ןוימד .תוימינונאו תושיגנ 

תוימינונאהו ,ךומנה ריחמל תסחייתמ תושיגנה ;םישגרמ םייביטקארטניא םיסחיב םיברועמ 

תויתימאו תולוז ,תושיגנ רתוי הברה ןה תויטנמורה תויזטנפה .ךומנה ןוכיסל תסחייתמ 

לש רתוי ךומנ ריחמב תיטנמור תושגרתה םיקפסמ םינווקמ םינמור .יטנרביקה בחרמב 

תוחפ םינכוסמ םה תשרב םיינימו םייטנמור םיסחיש תורמל ךא .תירסומ תרוקיבו ןוכיס 

העיגפ וא תיביסלופמוק תוגהנתהו תורכמתה ןוגכ ,תונכס םהב תונומט ,ישממ ןמורמ 

.םימייק םיסחיב 

טנרטניאה ךרד סקסה תאו הבהאה תא תכפוה תויביטקארטניאה ,באזךב תנעטל 

ןיפילח תלעב איה תרושקתה ובש בצמה איה תויביטקארטניא .(4 'ע) רתוי םידדוצמל 

Rafaeli Sc Sudweeks,)רבחמ יתרבח חוכ םמע םיאשונ הלא ןיפילחו ,םייכשמהו םיינטלומיס 

,תויקחשמו האנה לש תרכינ השוחת תברעמ בשחמ תכוותמ תרושקת ,יתעדל .(1998 

תרושקתב תויקחשמה תשוחת תא תוחפטמה תונוכתה תחא .רפסב תצק הרסח וז הנבותו 

קחשמ ,יחכונה רשקהב .(Danet et al., 1998) תויביטקארטניאה איה בשחמ תכוותמ 

יוניש תועצמאב שחרתהל לוכי אוהו ,(chat)ט'צ ךלהמב גשגשמ ,תינימ תוהז ללוכ ,תוהזב 

.(Turkle, 1999) תומוקמ יוניש וא תומש 

םיסחיה ינייפאמל אובמ ןיעמ םיווהמ רפסה לש םינושארה םיקרפה תשמח ,השעמל 

קרפב :המאתהב ,תושגרהו םיסחיה ינייפאמ םיראותמ ישילשהו ינשה קרפב :טנרטניאב 

חתונמ ישימחה קרפב :םינווקמה םיסחיב יזכרמ דיקפת ול שיש ,ןוימדה ןודנ יעיברה 

לש תושגר ריבגהל ןמזב־ובו תויטרפ לע רומשל רשפאמה ,ידוחיי םוקמכ יטגרביקה בחרמה 

ול תרשפאמ וילע םימייאמ םניאש םירבדה תא קר רפסל דיחיה לש ותלוכי .תוחיתפו הברק 

.הברקה תשוחת תא ריבגהל םג םאתהבו ,רתוי ףשחיהל ,רתוי רפסל 

,םיסחיה יגוסב רתוי דקוממה ,רפסה לש ינשה וקלח תא יתעדל חתופ ישישה קרפה 

יחטש גנוע תמדקמש תיתילכת־אל ;תיתילכת־אלו תיתילכת) תויוליעפה יגוס תא חתנמו 

.רשואו סקס ,הבהאל סחיב םהלש תוכלשההו תויטנוולרה תאו (קומע קופיסל האיבמש וא 

תססובמה ,יטנרביקה בחרמב תירקיע תוליעפכ הנהמ יטנרביק טוטרילפ גצומ יעיבשה קרפב 

ידוחייה העבט גצומ ינימשה קרפב .םיילאוטקלטניא םינויד וא תוליכר יאשונב החיש לע 

לש םתוירסומ תנחבנ ,הדיגבב זכרתמה ,יעישתה קרפב .יטנרביקה בחרמב הבהאה לש 

בשחיי יטנרביק ןימ ,ללכ ךרדב .ןוימדה לש רסומב ןויד תועצמאב םינווקמה םיסחיה 

ת/ןב םא הדיגבל בשחיי ינימ ט'צ ךא ,םדא ותוא םע בושו בוש עצובמ אוה םא הדיגבל 

.ללוש תכלוה לש השוחתב הכורכה ,העתפהב תאז הלגמ גוזה 

חתפתת דציכ אבנל השק .םייטנמורה םיסחיה לש םדיתעב קסוע ןורחאהו ירישעה קרפה 

,(Fisher, 2001) הרבחה תא הנשת איה דציכו ,אליממ תימנידה ,טנרטניאה תייגולונכט 

תא יטמרד ןפואב הניש טנרטניאה ,ותנעטל ,תאז םע .(םיגדמ םגו) באזךב ןעוטש יפכ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.212 on Sun, 14 Feb 2021 18:03:35 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



199 (1)ו תילארשי היגולויצוס 2004-ד''סשת 

,םיישממה םייחל ינימ וא יטנמור ףתוש םישפחמ םישנא טנרטניאה ךרד .יטנמורה םוחתה 

תולועפו ,םינווקמ םייטנמור םיסחי תוניצרב םימייקמ וא ,ןימ יסחי םימייקמו םיטטרלפמ 

איצומ וניא אוה ךא ,תושגר לש םישדח םיגוס ופצנ אל התע תעל .דיתעב וברתיו וכלי הלא 

םגש ןייצל ןיינעמ ,תושגר לש םישדח םיגוס ורצונ אלש ךכ לע ףסונ .תורשפא ללכמ תאז 

,סקס ,הבהא ןוגכ ,הניבל וניבש םוחתל םייטנוולרה םיגשומה .םישדח םיגשומ ווהתה אל 

.(cyber)"יטנרביק" ראותה םש תא ולביק טושפ ,המודכו המזגרוא 

לשב רתיה ןיב ,םינווקמ םיסחיב תיטנמור תוידעלב לע הרימשב ישוקה גצומ רפסב 

םינווקמ םיסחי םימייקמ םישנא תובורק םיתעל .תשרב הקיטנמורה לש הברה תונימזה 

םינמורש ךכל םימרות הלא םינייפאמ .םיפתוש המכו המכ םע םיינמז־וב םינווקמ־אל וא/ו 

ותונימז תורמל .רבחמה תנעטל ,תוחפ הביאכמ םתרגסמב הייחדהו ,םייערא םה םינווקמ 

תומרונהש ןימאמ אוה ךא ,הימגונומה לש הצק והזש רובס וניא באז־ןב ,תשרב ףואינה לש 

.םיסחיב תושימג רתי לש ןוויכל ,תונתשמ רבכ ןהו ,תונתשהל וכרטצי תוירסומהו תויתרבחה 

ןכלו ,םיישממה םייחל ותוא ריבעהל םיניינועמ חלצומ ןווקמ ןמורמ םינהנה בורש ןיינעמ 

םירבוע ובש ,רבעמה תא םידרוש םניא םיסחיה רשאכ .ומצע ינפב םויק ןיא ןווקמ ןמורל 

ןכתיי .רשקה ךשמהל תישממ הביס ןיא ,תינוציח הכישמו תוזח לש שדח דממל םיפתתשמה 

תרגסמל תוחפל וא ,ןיאושינה דסומל הנכס תפקשנ ןיא עגרכש ךכ לע דיעמ הז ןותנש 

,םיישממב ומכ שממ םינווקמה םיסחיב םירמשנ רדגמה תולובג םנמוא .העובקה תיטנמורה 

לע תוחיש לש ןתובישחו תינוציחה העפוהה לש התובישח ןוגכ ,םיצרפנ םירחא תולובג ךא 

,רתוי םיבושקו םישיגר םינווקמ םיסחי םויכ םילהנמ םירבגש ןמתסמ רקחמה ןמ .תושגר 
.תוינימ תובכעמ רתוי תוררחושמ םישנה דועב 

תא ריבגהלו םידיחי ןיב היצקארטניאה ןפוא תא תונשל תלוכי שי טנרטניאל יכ רורב 

Fisher,) יתרבחה ףונה תא ונשי הלא םימרוג םא רורב הז ןיא ןיידע ךא ,עדימל השיגה 

תכפהמ"ש ךכל זמרמה ,םצעתמו ךלוהה עדיה ףוגב בושחו ףסונ ךבדנ הווהמ הז רפס .(2001 

הסיפת יפ־לע .תיתוברתו תיתרבח הכפהמ המע האיבמ "תילטיגידה הכפהמה" וא "עדימה 

תואיצמה לע תוכלשה שי יטנרביקה בחרמה לש תילאוטריווה תואיצמל יכ קפס ןיא ,וז 

םלועה ךותמ ישממה םלועה לש תרפושמ הנבהב שגד םש וניא רבחמה ,תאז םע .תישממה 

.טנרטניאב תושגר תנבה ךרוצל הנבש תיגשומה תרגסמה תא םשיימ אלא ,ילאוטריווה 

הכפהמה לש היתוכלשה תא תיגולויצוס ןחוב אוהש ךכב וניא רפסה לש וחוכ ,ימעטל 

תיפוטואה השיגה ןיב עירכהל הסנמ וא ,םיישיא־ןיבה םיסחיה ןווגמ לע תילטיגידה 

לכב ילאוטריווה םלועב שחרתמה תא םיארוקה ינפל חטוש אוהש ךכב אלא ,תיפוטסידל 

יסחי םויק וליפאו ,הדיגב ,טוטרלפ ,המויסו תובהאתה" ;טנרטניאב תושגרו םיסחיל עגונה 

םיינימו םייטנמור םיסחי לש וללה םישדחה םיגוסה לכ .תשרל םירבוחמ ונאש ןמזב ןימ 

דומעל ילש ישפוח םוגרת)"הבהאו םייח לש תינרדומה ךרדה ןמ קלחל וכפהנ טנרטניאב 

.הפורצ האנהו ןיינע ארוקב ררועמה ןפואב תאז השוע ןכא רבחמהו .(החיתפה 

תורוקמ 

 Danet, Brenda, Ruedenberg, Lucia and Rosenbaum-Tamari, Yehudit (1998). Hmmm, where's

 all that smoke coming from? Writing, play and performance on Internet relay chat. In:
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