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PCPC--םעםע  הה ודלונ   ודלונ
םלוע ךותל  דלונש  ןושארה  רודה  אוה   Y-ה רוד 

תכפהמ ךרוא  לכל  .ותיא  דחי  חתפתהו  בשחוממ 
ויה םה  םינומשה , תונשב  לחה  ישיאה , בשחמה 

םילכה ישמתשמ  ןיב  םיליבומהו  םיצולחה 
םיט ' גדג תויצקילפא , םיבשחמ , םיילטיגידה :
ויה םה  לשמל , ךכ  .םינווגמ  םיירלולס  םישומישו 

םרגטסניאהו פאסטאווה  בויטויה , קובסייפה , תא  וצמיאש  םינושארהו  תיתרבחה  תשרה  םוחתל  וסנכנש  םינושארה 
: תכל תוקיחרמ  תוכלשה  יתש  ויה  ןושארה  ילטיגידה  רודה  םהש  הדבועל  .םיימוימוי  םילככ 

לע רשאמ  רתוי  הקזח  התיה  םהלש  םייחה  ןונגסו  הבישחה  תרוצ  לע  ירלולסה  רתוי  רחואמו  בשחמה  תעפשה  תישאר ,
.םירגובכ רבכ  בשחוממה  םלועל  וסנכנש  םהמ , םירגובמה  תורודה 

ןיבל םניב  םיסחיה  תוכרעמ  לע  םג  םימיל  עיפשהש  םהירוה , ירוהו  םהירוה  ןיבל  םניב  יתוברת  רעפ  רצונ  תינש ,
ןוגכ תומדקתמ , בשחמ  תויונמוימ  וחתיפ   Y-ה רוד  יריעצש  העשב  ןכ , יכ  הנה  .םהיקיסעמו  םהידקפמ  םהירומ ,
תולת םהב  וחתיפ  םיבר  םירקמבו  רוחאמ , ושדשיד  םהירומו  םהירוה  הזירז , הדלקהו  תושדח  תונכותב  הריהמ  תוסנתה 
ייחל טנרטניאה  תסינכ  ירודה , רעפה  תורמלו  תאז , םע   (. םהידלי ןיבל  םירגהמ  םירוה  ןיב  תרצונש  תולתל  המודב  )

םידליל הרשפיאו  ףתושמ  ןיינע  דקומ  הרצי  תשרהש  ןוויכ  םהירוהל ,  Y-רוד ה ןיב  רשקה  תא  הקדיה  אקווד  םוימויה 
.םישקתמה םהירוהל  עייסל  םיילטיגידה 

םיאצממ וקפיסש  תיטנרטניא , הידמ  תכירצ  ירקחמ  םסרפתהל  ולחה  םוינלימה  לש  ןושארה  רושעה  יהלש  תארקל 
םתוח ושפנב  העיבטמ  היצטיגידהש  רוד , לדג  יביטיאוטניא : ןפואב  תע  התואב  ושח  םיברש  המל  םינושאר  םייריפמא 

.ערלו בוטל  החמיי -  לב 

רסאג סרואו  ירפלאפ  ןו  םירבחמה ג' וושה  תירבה , - תוצראב אציש ב-2008  (, Born Digital ' ) םיילטיגיד ודלונ   ' רפסב
תא ושבכש  םינושארה , םיבשייתמל  יטנרטניאה  םלועל  ולדגש  םיריעצה  תא  ( John Palfrey & Urs Gasser)

דלונ רפסה  סיסבבש  רקחמל  ןויערה  .םישדח  םיללכ  םע  שדח  םלוע  ורציו  ינקירמאה  ַרפְסה  לש  םייארפה  ויבחרמ 
למסל דעונש   (Digital Natives " ) םיילטיגיד םידילי   " חנומה תא  עבט  ובו  יקסנרפ ב-2001 , קראמ  םסרפש  רמאממ 

םיטנדוטס לשו  רפס  - תיב ידימלת  לש  םאה  תפשש  והיז  םה  .ותדלוה  תביבסמ  דרפנ  יתלב  קלח  אוה  טנרטניאהש  רוד 
, רתוי רגובמה  רודה  .עדימל  תולובג  תרסח  תושיגנו  תוידיימ  תוינמז , - וב םה  הינייפאמש  ילטיגידה , םלועה  תפש  איה 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

1

2

3

4

5

1/22

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

default.aspx?sLanguage=he-IL
http://www.neaman.org.il/


תשרה תפש  םיילטיגיד ." םירגהמ   " תעלוקה הרופטמב  רדגוה  וייחב , רתוי  רחואמ  בלשב  היגולונכטב  שמתשהל  דמלש 
אטבמה  " ידירש תא  הב  שוחל  רשפאש  תעטרקמו , תשכרנ  היינש , הפש   Y-רוד ה לש  םיבסהו  םירוהה  ליבשב  התיה  ןכא 

". ןשיה

לש תיגולונכטה  תומדקתהה  םה  םילגה  רשאכ  םילג , ןשלג  לע  ונאש  השוחתה  םימעפל  : " Y-ה רודמ  םיריעצל  הרוה 
שממ הזה , לגה  לע  םירהודו  םישלוג  ונא  .םהילעש  תויצקילפאה  םע  םיטלבאטהו  םינופלטה  הנכותהו , הרמוחה  תשרה - 
בצמב רבכ  הארנכ  םירגובמהמ  םיבר  .האלה  רהוד  לגה  תא  םיאורו  רוחאמ  םיראשנ  זאו  ונישאר  לע  לגה  תוצפנתה  ינפל 

" .תינש ןשלגה  לע  תולעל  ןוצרה  לע  ורתיו  ובש  הזה ,

םירבגו םישנ  לארשיב -  בשחמב  שומיש 

 20082011

םירבג בשחמב  68%75%שומיש 

םישנ בשחמב  61%70%שומיש 

םירבג טנרטניאב  63%71%שומיש 

םישנ טנרטניאב  56%67%שומיש 

 

.הלעמו ליגב 20  םירבגו  םישנ  הרעה : םירבגו 1990-2011. םישנ  ץרמ 2013 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :

םישדחה םילכה  םע  תורכיהל  תינכטה , הטילשל  רבעמ  םירגהמה ,"  " ינפ לע  והשלכ  ןורתיב  םידיליה "  " וכז םאה 
םע ולדגש  , Y-ה רוד  יריעצ  .ןכש  םיחיכומ  םירקחמ  שדחה ? בחרמב  דוביאל " תכלל  ו" םהב  תוסנתהל  תונוכנלו 

תורודה לש  ולאמ  ןתוהמב  תונושה  הדובעו , הדימל  תולוכי  תיביטיאוטניא  וחתיפ  ןכא  תמדקתמ , היגולונכט 
.םהינפלש

םיבר םימוחתבש  אלא  ברעמה , תוצראב  םרוד  ינב  ירחא  ורגיפ  אלש  קר  אל  ( Y-רוד ה  ) לארשיב םיילטיגידה  םידיליה 
ידימלת וגרוד  תנשב 2006  רבכ  ןכ , יכ  הנה  .ץראב  םיבשחמה  תוברת  לש  הריהמה  תוחתפתהה  לשב  םתוא , ומידקה  ףא 
יקחשמב שומישה  תוחיכשבו  טנרטניאב  השילגב  םיליימ , תחילשב  שומישה  ףקיהב  םלועב  ןושארה  םוקמב  לארשי 

: האוושה םשל  .םויב  תועש  עברא  תוחפל  טנרטניאב  םישלוג  לארשי  ידימלתמ  שילשכ  יכ  אצמנ ב-2005  דוע  .בשחמ 
.רקסה תכירע  תעב  םירועיש  הלאכב  טנרטניאב  ושלג  ץיווש  ידימלתמ  תוחפ מ-4% 

.הזה רודה  לע  תויתייעב  תוכלשה  תויהל  תולולע  טנרטניאב  השילגה  יסופדלש  ששח  עבוה  תובצעמ  םינש  ןתואב  רבכ 
אלה תיטנרטניאה  הריזהש  ןויארב , עירתה  ימלועה , תואירבה  ןוגרא  לש  רקחמב  ילארשיה  גיצנה  שיפ , - לארה יסוי  ד"ר 
הניא תרגובה  הייסולכואה  : " רמא ראשה  ןיב  .הבר  הגאד  ררועל  הכירצ  םיעגופ , םינכתבו  םייותיפב  היוורה  תחקופמ ,

רשפאלו דחמ , חקפל  ונלש  תלוכיהש  ןאכמ  .ויתונכסו  ויתולעמ  לע  יטנרטניאה , ךובמה  יזרב  היד  תנמוימ  וא  האיקב 
" .תולדגו תוכלוה  טנרטניאב  רעונה  ינבל  תונימזה  תויגולונכטהש  לככ  תשלחנ -  ךדיאמ , החוטבו  תיארחא  השילג 

ךוניחל רפסה  תיבב  רעונ  ינב  לש  םתחוורו  םתואירב  לע  ימואלניבה  רקחמה  תינכות  תלהנמ  םיסינ , - לאינוב ןרימ  ד"ר 
תוליעפה ןמזל  הלילה  תא  םיכפוה  םידלי  לודגה  שפוחה  ימיב  יכ  חור , התואב  זא  הריהזה  ןליא , - רב תטיסרבינוא  לש 

רהמ רשא  םירכומ , אל  םירבח '  ' םע תוחיש  תונמזמ  תורחואמה  הלילה  תועש  : " םירוהה תעידי  אלל  טנרטניאב  ירקיעה 
ורצ דעומ , דועבמ  םירורב  תולובג  וביצה  , " םירוהל הצילמה  איה  ןתמו "' אשמ  ולהנ  " " .ינימ ןכותל  תושלוג  דואמ 
ידכ הברה  תושעל  ולכי  אל  םירוהה  בור  .הלפאב  האירקמ  רתוי  אל  ויה  וללה  תורהזאהש  ןבומכ   " .תופתושמ תויוליעפ 

? םישלוג וירבח  לכ  רשאכ  שולגל , הדלי  לע  םאה  רוסאת  דציכ  ירהש  .העפותה  תא  תסוול  וא  רוצעל 

הב ואבוה  טנרטניאל ." ודלונ   " התייה התרתוכש  תבחרנ  הבתכ  בירעמ  לש  עובשה  ףוס  ףסומב  המסרופ  ץרמב 2007 
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ליפורפה תא  תונקיידב  הנושארה  םעפב   " טטרשל ורשפיאש   , םילארשי םירקוח  לש  תויונשרפו  םישדח  םירקחמ  תרדס 
". לארשיב תשרה  ידלי  לש  אלמה 

.ילטיגידה ןמיסב  הדמע   Y-רוד ה לש  ותודלי  המכ  דע  דבעידב  דומלל  תרשפאמ  םיבר , םידה  הררועש  וזה , הבתכה 

ןיבהל ןיינעמ  וילאמ , ןבומכ  טנרטניאה  לא  דלונש  םיריעצ  לש  רוד  לארשיב  שי  רבכשכ  וישכע , : " בתכנ הבתכה  חתפב 
יניעב אוה  םתטילשמ , קוחרו  תיתרבח  דדובמ  ןכוסמ , ילככ  םימעפל  המדנ  םירוהה  רובעבש  המ  .םהייחב  ומוקמ  תא 

םינותנ הנושארל  ףשוח  לארשיב  וגוסמ  ןושארו  שדח  רקחמ  .וידעלב  רדתסהל  ןתינ  אלש  יבויחו , יזכרמ  רישכמ  םידליה 
םיכרע רידחמ  טנרטניאהש  םירובס  םירוההמ  םיעבר  השולשש  דועב  םהירוהו : םיריעצה  לש  תודמעה  לע  םיפלאמ 

םיגאדומ םירגובמהמ  זוחא  ש-85  ןמזבו  .הנישה  דחב  טנרטניאל  רוביח  שי  םידליהמ  תיצחמכל  םיילילש , תויוגהנתהו 
רגובמהש ןמזב  .תיתרבח  תוברועמ  םימדקמה  ןכות  ירתאב  םישלוג  םידליהמ  עברכ  תרשפאמ , תשרהש  ןימל  הפישחהמ 

הקיזומ יצבק  הדירוה  םורופב , הפתתשה  גולב , החתפ  רבכ  ולש  תבה  ןוזמאמ , רפס  ןימזהל  חילצהש  ץיוושמ  ןרותה 
 " .םידליה ץורע  רתאב  הלודגה ' הלירוגה   ' קחשמב אישה  תא  הרבשו 

: הזה יצולחה  רקחמב  ולעש  תונבותו  םינותנ  המכ  ןלהל 

רדחמ טנרטניאל  רוביח  זא  רבכ  היה  םיטסינוכיתה  בורל  םירענהו : םידליה  לש  םוימויה  תייווהל  הרדח  היצטיגידה   -
וסנתה טנרטניאב , םיצבקב  ופצו  ודירוה  םיידימ , םירסמ  תנכותב  ימוימוי  ןפואב  ושמתשה  םה  .ירלולסהמו  הנישה 

.תשרב  תומוצע  לע  הנושארל  ומתחו  טנרטניאב , םירתא  תיינבב 

הרזעב ליעי  טנרטניאהש  ונימאה  םיזוחא   65 תיב : ירועיש  תנכהל  עויסב  יביטמיטלואה  ילכל  בשחנ  טנרטניאה   -
. םירוהו םירבח  םירפסמ , רתוי  תיב  ירועישב 

, ןולח תנטקה  תועצמאב  טנרטניאב  תוליעפ  םירוההמ  וריתסה  םינייאורמהמ ) שילשל  עבר  ןיב   ) םיריעצהמ םיבר   -
תיצחממ רתויו  טנרטניאב , וריכהש  רז  םדא  םע  ושגפנ  םהמ  עבר  טעמכ  .השילג  תיירוטסיהו  ינורטקלא  ראוד  תקיחמ 

. םהירוהל ךכ  לע  ורפיס  אל 

רבס םיזוחא )  81  ) המוד רועיש  .םיילילש  םיכרע  רידחמ  טנרטניאהש  תע  התואב  ןימאה  םיזוחא )  77  ) םירוהה בור   -
וכלה ןה  .םידליה  לש  השילגה  תועש  תוסיו  לש  תישעמ  הלועפ  םוש  דילוה  אל  הזה  ששחה  עודיכ  .הקיזמ  היזיוולטהש 

. הטילשמ האציש  הנמשה  ומכ  ןמזה , םע  וחפתו 

םישטשטימ תילגנאל  תירבע  ןיב  םילידבמה  םיווקה  . Y-ה רוד  ידלי  תשילג  ינפב  םוסחמ  התוויה  אל  תילגנאה   -
.תומלש  םילימ  דילקהל  עדוי  עבש  ןב  דלישכו  פייקסא ,"  " ןיבל רטנא "  " ןיב לדבהה  תא  דמול  עברא  ןב  דלישכ 

תייצקנופ תא  וליג  םה  לשמל , ךכ , .םירגובמהמ  רתוי  הברה  תיביטיאוטניא  הרוצב  םידליה  ולעפ  בושחמה  םוחתב   -
יוסינב תונכות  ליעפהל  ועדי  םג  םה  .םירוהה  תרזע  אלל  םירתאל  סנכיהל  םהל  רשפיאש  המ  דאמ , רהמ  םיפדעומ " ה"

רבודמשכ םהירוהמ  רתוי  הברה  םיזרזכ  ולגתה  םיריעצה  יללכ  ןפואב  .תושעל  וססיה  םהירוהש  רבד  םיטושפ , הייעטו 
םהלש םיידיב  היה  רבכעה  רשאכ  ךסמה , לע  רופיס  ירחא  רתוי  בוט  בוקעל  וחילצה  םה  לשמל , ךכ  .תבשחוממה  הידמב 

.רדסב  הז  םינוקייא  םג  .רדסב  הז  ביתכ  תואיגש  .הברה  דיגהל  וחילצה  םה  טעמ  תרזעב  .רגובמ  ידיב  אלו 

רתוי בחר  ןווגמ  וצמיא  םה  םתורגבתה  םע  .םיטרסו  םיקחשמ  תועצמאב  רקיעב  טנרטניאל  ופשחנ  םינטקה  םידליה   -
. תונכות לש 

קית תא  םיקרוז  םידומילה , םויס  ירחא  התיבה  םיעיגמ  הדיצב : םייקתה  אלא  היזיוולטה , תא  ףילחה  אל  טנרטניאה   -
בשחמה ספת  עובש  יפוסב  ןשייטסיילפה ."  " תא םג  ילואו  היזיוולטה  תא  ךכ  רחא  בשחמה , תא  םיקילדמ  רפסה , תיב 

היזיוולטה תוברתמ  יתגרדהה  רבעמה  לחה  םתודליב  רבכש  רמול  ןתינ  .היזיוולטה  ןובשח  לע  הברהב  לודג  חפנ 
. הלא ונימי  דע  ךשמנה  רבעמ  טנרטניאה –  תוברתל 

הרשעה ליגב  םוינלימה , לש  ןושארה  רושעה  תיצחמב  רבכ  .תונב  לע  םג  היגולונכטה  תא  בבחל  חילצה  טנרטניאה   -
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םירקוחה .שומישה  ינפואב  רתוי  אטבתה  ינושה  .תשרל  תושיגנב  םירדגמה  ןיב  םילדבה  ויה  אלו  טעמכ  , Y-רוד ה לש 
, תאז תמועל  םינב , .םיליימבו  םיידיימ  םירסמב  תישיאניב , תרושקתב  רתוי  ודקמתה  תונבה  הבחר  הללכהב  יכ  ואצמ 

תורפואו פופ  ירתאל  וסנכנ  תונבה  : " ןותיעל ןויארב  רמא  רקסה  יכרועמ  דחא  .תומילאו  ונרופ  רתויו  םיקחשמ  ופידעה 
.היינבו בוציע  יקחשמל  תוכשמנ  תונבו  סרה , לש  םיקחשמל  רתוי  םיכשמנ  םינב  .ןשקאו  טרופס  ירתאל  םינבהו  ןובס ,

םייק הזה  ינושה  יכ  ןייצל  בושח  .תויומד " תיינבו  היצלומיס  רופיס , תופידעמ  תונבו  תואקתפרהו , ןשקא  םיבהוא  םינב 
דחוימב טלוב  הז  .ומצמטצה  םירדגמה  ןיב  שומישה  ירעפ  ורגבתה ,  Y-רודמ ה םינבהש  לככש  המוד  יכ  םא  םויה , דע 

.תויתרבחה תותשרב  שומישה  ןפואב 

ICQ ומכ תטפטפ ," תונכות   " םג םינוכמה  םיידיימה , םירסמה  תונכותב  ושמתשהש  םינושארה  ויה  םיקינ  Y-ה
.םיצבק תחילש  םג  תינמז  - וב םישמתשמ  המכ  םע  תמא  ןמזב  ילאוטריו  חיש  דבלמ  ורשפיא  הלא  תונכות  .ר  ' גנסמו

ומסרפו םמצע , תא  ומליצ  אלמה , םמשב  ובתכ  םיבר  .תיתרושקת  תוחיתפ  םיקינ  Y-וליג ה םידלי , םתויהב  זא , רבכ 
גורדש תמא , ןמזב  ילאוטריו  חיש  דבלמ  ןהישמתשמל , ועיצה  םיידיימה  םירסמה  תונכות  .לכ  יניעל  םהייח  תא  ופשחו 

, תוילוק תוחיש  טנרטניא , תומלצמ  תועצמאב  ואדיו  תוחיש  םיגוסה ,) לכמ   ) םיצבק תחילש  םיפסונ : םיטביהב  ילטיגיד 
הרוצב םהיתושוחת  תא  םיעיבמ  םישמתשמה  םהב  םיירויצ ,) העבה  ילמס   ) םינוקיטומאל היצפואו  םינווקמ  םיקחשמ 

.המינפ ריעצה  רודה  ידלי  תא  ףחס  םירבדה  עבטמש  ביהלמו  שדח  םלוע  היה  הז  .תיפרג 

םיבר הילאש  תיתרבחה , תשרה  קובסייפה –  תא  תויעבטב  לבקל   Y-רוד ה ינב  תא  ורישכה  םיידיימה  םירסמה  תונכות 
, קובסייפל רבעמה  תא  ךפה  םיט , ' צב שומישה  דצל  םיריהמה , םירסמה  תונכותב  שמתשהל  םהלש  לגרהה  .ורכמתה 
: םיידיימ םייתרושקת  םיקופיסל  ריעצ  ליגמ  אופא  לגרוה  םלש  רוד  .הזה  רודה  רובע  ריהמו  יעבטל  פאסטוולו  רטיווטל 
, הנכותהו הרמוחה  םע  דיב  די  ורגבתה  םיקינ  Y-שכרנ ה. ךרוצל  םצעבו  םרובע  ינש  עבטל  הכפה  םירצק  םירסמ  תפלחה 

.רבגו  ךלהש  בצקב  והנשמל , דחא  םיבשחמ  רודמ  םירבוע  םהשכ 

תוילטיגיד תויווח  וב  הרידחהש  םושמ  קר  אל   Y-ה רוד  לש  יתוברתה  "א  נדה לע  העיפשה  תילטיגידה  הכפהמה 
ןיזגמה םסרפ  .םימדוק ב-2010  תורוד  לש  תובצעמ  תויווח  השילחה  וא  וייחמ  המילעה  איהש  םושמ  םג  אלא  תובצעמ ,
שומיש ראשה  ןיב  הללכ  המישרה  .ריכהל  וכזי  אל  רחמ  לש  םידליהשו  םלועהמ  ופלחש  תויווח  לש  המישר  םייט " "
םיכרד תופמ  תוידפולקיצנא , תרפופש , ןופלט  םליפ , תומלצמ  תרבחמ , ירודכ , טע  די , ינועש  םיאבה : םיטירפב 

ילטיגידל ינאכמהמ  רבוע  אוהש  ךות  וללה , דוסיה  תויווחמ  דרפנש  ןושארה  רודה  השעמל  היה   Y-רוד ה .ןופיטפו 
.ילבולגל ימוקמהמו 

.ולש תיטרפה  תינורטקלאה  העובב  רגתסה  החפשמה  ינבמ  דחא  לכו  תילטיגידה , הגיגחל  םירוהה  םג  ופרטצה  ןמזה  םע 
תרודהמב 2009 .ביכרמ  לכב  טעמכ  הזה  םוחתב  הובג  הגרודו  בושחמה  לגב  הפחסנש  לארשיב , דאמ  הטלב  העפותה 
םע 122.1 שפנל  םיבשחמ  רפסמב  םלועה  תינאיש  איה  לארשי  יכ  םסרופ , טסימונוקאה  לש  ימלועה  ךירדמה  לש 
הלעמלב מ- יכ  רקסה  ינותנמ  הלע  דוע   (. 87.6  ) הדנק העיפוה  גורדב  לארשי  ירחא  .םיבשות  לכ 100  לע  םיבשחמ 
 - םירחא םירטמרפב  םג  .לארשי  לש  הזמ  יצחב  ךומנ  היה  םיחרזאל  םיבשחמה  סחי  רקסב  ופתתשהש  תונידמה  ןמ   72%

םוחתב םג  .םלועב  תוליבומה  תונידמה  תחאכ  לארשי  האצמנ  טנרטניאה -  לומ  הייהש  ינמזו  תויגולונכט  ללוצינ 
.ימלועה גורידב  הובג  םוקמב  דימת  ומקומו  םיאיש , םילארשיה  ורבש  טנרטניאב  השילגה 

ךלהש בצקב  תאזו  רתוי , ללכושמו  שדח  רודל  דחא  םירישכמ  רודמ  גרדתשה  םיבשחמה , םע  רגבתהו  ךלה   Y-רוד ה
וכפהש םימכחה  םירישכמב  ףלחוה  ליגרה  יראלולסהו  טלבאטב , ךכ  רחאו  דיינ  בשחמב  ףלחוה  חיינה  בשחמה  .רבגו 
ינאכמה ףונה  תא  קנע  ילטיגיד  סונייקואב  וסיכו  ררחסמ  בצקב  ולדג  טנרטניאה  ירתא  .ידממ  - בר רישכמל  ןופלטה  תא 
היעגפמ לע  םלשמו  השדחה  היגולונכטהמ  הנהנ  יונישה , תיזחב  תויהל  ךישמה   Y-ה רוד  יכ  ריכזנ  בושו  .ןשיה 

.רוחאמ ורגיפ  דימת  רתוי  םירגובמה  תורודה  .םיעדונ  יתלבהו  םיעדונה 

הוואגל רוקמו  טלוב  תוהז  ןממס  םויה  םג  הווהמ  איהו   Y-רוד ה לש  תוהזה  יוותמ  דחאל  התיה  תילטיגידה  תונמוימה 
םהמ םיזוחא  םיעשתמ  הלעמל  ילטיגידה –  םלועב  םינמוימכ  םמצע  םיספות  םה  םאה  רקסב  םתוא  ונלאש  רשאכ  .תירוד 
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.תיטלחה תיבויח  הבושת  ונע 

/ה תא המכ  דע  ילטיגידה ." םלועב  םינמוימ  (: " יאליגב 21-34  ) לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 
: םיכסמ

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  דואמ 

7.8%

32.2%

59.4%

.הז  רקחמ  תבוטל  ךרענ  רבמצד 2015 , סלנאפ  רקס  רוקמ :

יאליגב 26-35.  םייתד ) אל   ) םידוהי לש 294  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  םינותנ :

.המישרב  הללכנש  תונוכתה  תחא  וז  .סחייתהל  ושרדנ  ןהילאש  תונוכת  לש 15  ףצר  רקסב  ולבק  םילאשנה  הרעה :

 

 

היגולונכטה תא  ךרצש  םושמ  ןה  ותודליב , רבכ  םלועב  םיבשחמה  תכפהמ  לע  יתועמשמ  ןפואב  עיפשה   Y-ה רוד 
לבא .םהב  שמתשהל  םתוא  דמילו  וללה , םירצומה  תא  שוכרל  וירוה  תא  דדועש  םושמ  ןהו  ריעצ , ליגמ  השדחה 

. וקרפל ועיגהב  רועיש  ןיאל  הרבג  ותעפשה 

הדובע תאיצמ  עדימ , שופיח  םירצומ , תשיכר  לש  םיימוימוי  םייתרוסמ  םיסופד  ףילחהש  ןושארה  רודה  הז  השעמל ,
. טנרטניאה עיצהש  םישדח  םיסופדב  דועו 

', ץרסיר רטסרופ  תימואלניבה  ץועייהו  רקחמה  תרבח  העציבש ב-2007  םירקחנ ,) ףלא  םישימחל  בורק   ) ףיקמ רקסב 
הברה היגולונכטו  רודיב  הנפוא , ירצומ  תשיכרל  םייטנרטניאה  היינקה  ינונגנמב  םישמתשמ   Y-רוד ה ינב  יכ  הלע 

תורודה ןיב  םירעפה  םידיינ  םיבשחמו  הקיסומ  ינגנ   , םיקחשמ תולוסנוק  תכירצב  .רתוי  תורגובמ  ליג  תובכשמ  רתוי 
.םיימוהת שממ  ויה 

לש בחר  ןווגמב  ושמתשה  זא  רבכ  םיריעצה  .םיירוד  לובג  יווק  ונמיסש  םייתועמשמ , םירעפ  ואצמנ  ירלולסה  םוחתב  םג 
ויה םיריעצה  םינכרצה  .ןופלט  תוחישב  בורל  וקפתסה  םהירוה  ירוהו  םהירוה  וליאו  ירלולסה , עיצהש  תויצקנופ 
םה הלא  ונימי  םצע  דע  .תויצקילפאבו  םירתאב  תונכותב , םויה –  ומכ  זא  רתויב –  םידבכהו  םינושארה  םישמתשמה 

.תורגובמה תובכשל  האוושהב  הקיזומו  ואדיו   , תונומת םיטסקט , רתוי  הברה  םהיניב  םיפילחמ 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
ןויחוא יש 

.Y-רוד ה רוד  תכירצ  םוחת  תא  רקסש   ", רעונה תעונת   " גולבה תא  ןלפק  רמוע  םשב  ילארשי  ריעצ  חתפ  ב-2008 
, לארשיב םיריעצ  לש  הכירצה  תוברת  לע  ינכדע  עדימ  תויקסע  תורבחל  הז  ללכבו  רוביצל , קפסל  התייה  הרטמה 
לש הזמ  הנוש  הזה  רודה  לש  ינכרצה  "א  נדהש זא  רבכ  רורב  היה  .טנרטניאה  תוברתמ  קומע  ןפואב  זא  רבכ  העפשוהש 

. תיעבט הביבס  רדגב  אוה  םלצא  יטנרטניאה  בחרמהש  םושמ  רקיעב  יתוהמ , ןפואב  וימדוק 

השדחה השדחה תורכמתהה   תורכמתהה
.טנרטניאב השילגה  ףקיה  הלעו  ךלה  םינשה  םע 

לע שלחש  ןווגמ , שומיש  וב  תושעל  ולחה  םילארשיה 
םיבחר םיקלח  ינפ  לע  שרפתהו  םיבר , םייח  ימוחת 

חרוא האריי  דציכ  ראתל  השק  םויכ  .םויה  תועשמ 
.טנרטניאב תימוי  השילג  אלל  םדא  לש  וייח 

הנממ קתנתהל  ישוקהו  תילטיגידה  תשרל  תוקקזיהה 
ךכב ואר  רשא  שי  .םירקוח  ברקב  הגאד  וררוע 

.ךכמ עמתשמה  לכ  לע  תורכמתה ,

תא ההיזש  םיטלובה  םיינושארה  םירקחמה  דחא 
סאילא פורפ ' לש  ורקחמ  היה  התרמוח  תאו  העפותה 

רפסה תיבמ  ( Elias Aboujaoude  ) דוא ' גובא
ךרענ ב-2004 אוה   ) דרופנטס תטיסרבינואמ  האופרל 

ינפל דוע  זא , רבכ  אצמ  דוא  ' גובא םסרופו ב-2006 .)
.םימי  המכמ  רתוי  ךשמל  טנרטניאהמ  קתנתהל  השקתמ  םיאקירמא  לכמ 8  ש-1  פאסטאווהו , קובסייפה  תצירפ 

רבדל אלש  תועש , המכל  קתנתהל  םישקתמ  ונלוכ  םויה  ירהש  עשעשמ , תואריהל  לוכי  הזה  אצממה  רושעכ  לש  קחרממ 
ולש רקחמה  תואצות  ולבקתה  ונמזב  .ןמזה  םע  רימחהש  ךילהת  לע  עבצאה  תא  םש  דוא  ' גובא לבא  .םימי  רפסמ  לע 

קפקפ אל  רבכ  שיא  "( Virtually You " )" ילאוטריו ןפואב  התא   " ורפס ב-2012  אצי  רשאכ  לבא  הבג , תמרהב 
לע עיבצה  אוה  .תשרה  לש  הכישמה  חוכמ  האצותכ  ונל  יופצה  רבשמב  קסוע  רפסה  .םתובישחו  םיאצממה  תותימאב 

.שדח יביטמרונו  יתוגהנתה  ןדיעל  ליבומשו  ךיפה , יתלבכ  הארנש  תורכמתה  ךילהת 

םלוסב הובג  הזה  םוחתב  םיגרודמ  השעמלו  תוחתופמה , תונידמה  יחרזאמ  םתורכמתהב  םינוש  םניא  םילארשיה 
תונידמ רשעבו  לארשיב  םירגבתמ  ברקב  ךרענש  רקחמ  .םיריעצה  םיאצמנ  םירכמתמה  שארב  ונלצא  םג  .ימלועה 

ךותמ .טנרטניאל  תורכמתהל  רתויב  ההובגה  הייטנה  םע  ןושארה  םוקמב  םילארשיה  תא  םקימ   (, ב-2012  ) הפוריאב
רועישב רבודמ  (. 11.8%  ) טנרטניאב השילגל  םירוכמכ  ונחבוא   100 רקחמב , וללכנש  םילארשי  םירגבתמ   951
תונידמב עצוממה  תורכמתהה  רועיש  .תורחאה  תויאפוריאה  תונידמה  לש  הלאמ  רשע  יפ  דע  םיינש  יפ  הובג  םיקדבנ 

(. תמועל 3.8%  5.2%  ) תונבמ הובג  רועיש  םשרנ  םינב  ברקבשכ  םירגבתמהמ , אוה 4.4%  וקדבנש 

ושלג םירוכמכ , ורדגוה  אלש  טנרטניא , ינכרצש  דועב  ןוחבאב : יזכרמ  ןוירטירק  היה  םויב  השילגה  תועש  רפסמ 
.תועש  עברא  טעמכ  ושלג  םיגולותפ " םישמתשמ  ורדגוהש כ" םירגבתמ  םויב , םייתעש  עצוממב 

, םינוטרס ירתא  רקיעב  םירתא -  לש  םצמוצמ  רפסמב  השילג  ללכ  רקחמב , ןחבואש  יפכ  טנרטניאל , תורכמתהה  סופד 
ךישמהל טלשנ  יתלב  ףחד  רצויה  ןפואב  בר , ןמז  ךשמל  םינב -  ברקב  בשחמ  יקחשמ  ןכו  תויתרבח  תותשרו  םיט  צ'
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.שולגל 

הזוכיספ  " לש םידעותמה  םינושארה  םירקמה  דחא  תא  ביבא  לת  תטיסרבינואב  םירקוח  תצובק  המסרפ  תנשב 2012 
וריהזה םהו  םירקוחה , ומכיס  תיתימא ," תיטוכיספ  העפות  םורגל ל" הלוכי  תנווקמה  תרושקתה  טנרטניאל ." הרושקה 

ןמ םה  היגולותפוכיספב  ולש  תילאיצנטופה  תוברועמהו  טנרטניאב  םצעתמה  שומישה  : " הלוכ תיאופרה  הליהקה  תא 
" .וננדיע לש  םישדחה  םירצותה 

תויתרבחו תויגולוכיספ  תויטנו  םיכרצ  המיצעמ  קר  תילטיגידה  היגולונכטה  םאה  איה  עדמב  הלועו  תרזוחש  הלאשה 
םיווח ונא  םנמואה  תורחא , םילמב  ימיכו ? יגולויב  ןפואב  ראשה  ןיב  רתוי , הקומע  הרוצב  העיפשמ  איהש  וא  תוחוור ,

תוחכוהב אוצמל  רשפא  ילוא  ךכל  הבושת  היגולונכטב ? ברה  שומישה  ללגב  תינילקה  המרב  םג  תוערפה  לש  םינימסת 
.ונלש  חומב  םייוניש  ללוחמ  טנרטניאב  שומישה  יכ  הנעטה  תא  תוששאמש  תונורחאה , םינשב  ולבקתהש 

קסועה רפס  דרופסקוא , תטיסרבינואב  היגולוקמרפל  רוספורפ  (, Greenfield  ) דליפנירג ןאזוס  המסרפ  רבכ ב-2003 
לש םירוזחמ  ןיזמש  ינורטקלא , ןיאקוק  ומכ  אוה  בשחמה  התנעטל , ונחומ , תא  תילטיגידה  תוברתה  הנשמ  ובש  ןפואב 

.סרטס  תובוגתו  תיתייפכ  תולת  רצוי  אוה  .היסרפיד  לש  תופוקת  םהירחאש  הינאמ 

הנקזו ןורכיזל  רקחמה  זכרמ  שאר  (, Gary Small  ) לומס יראג  היה  ( 2008  ) חומב םייונישה  תא  דעתל  םינושארה  ןיב 
תשר ישמתשמל  ןתוא  הוושהו  םיסונמ  תשר  ישמתשמ  לש  םחומ  תא  קרס  אוה  . UCLA הינרופילק תטיסרבינואב 

םישמתשמה לש  תפסונ  הקירסב  .חומה  לש  תוילטנורפ  - הרפה תונואב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  רקחמב  .םישדח 
.חומה  הנבמב  יוניש  רבכ  אצמנ  טנרטניאה , תשרב  תועש  לש 5  ימוימוי  שומיש  רחאל  עובש , רחאל  םישדחה 

ישומישל םירשוקמה  חומב , םירוזאב  ילמרונבא “ ןבל  רמוח   ” םיניס םירקוח  ואצמ  ראוניב 2012 , רתוי , רחואמ  רקחמב 
הלאה םירקחמה  ינש  .ואדיו  יקחשמל  םירוכמ  לש  םחומב  םימוד  םייוניש  אצמ  המוד  רקחמ  .עדימ  לוהינו  הטילש  בשק ,

תוצווכתה רמולכ  רופאה ," רמוחב  תינבמ  תוילמרונבא  ל“ טנרטניאל “ תורכמתה   ” רשקמש רחא  יניס  רקחמל  םיפרטצמ 
עורג .רחא  עדימ  לעו  השיח  לע  תושגר , לע  תירוטומ , הטילש  לע  ןורכיז , לע  רוביד , דוביע  לע  יארחאה  חומה  רוזאב 
םחומ ומכ  הארנ  רבתסמ , טנרטניא , ירוכמ  לש  םחומ  .רתוי  בר  ןמז  ןווקמ  היה  שלוגהש  לככ  הלדג , תוצווכתהה  ךכמ ,

.לוהוכלאלו  םימסל  םירוכמ  לש 

?? יחא יחא הרוק , , הרוק המהמ  
םישק םירוכמ  םתואב  רמולכ  תורכמתהה , לש  הצק  ירקמב  ודקמתה  םינשה , םע  ושענש  םייעדמה , םירקחמה  בור 

תובחרתה םע  לבא  .םירומיהלו  ונרופ  בשחמ , יקחשמ  המודמ , תואיצמ  םינופוקו , תוינק  ירתא  םיט , צ' תויגוז , ירתאל 
קתנתהל השק  יברעמה  םלועב  הייסולכואה  בורל  .תונוש  תוגרדב  ונרכמתה , ונבור  םינופטראמסה , לש  הצופתה 

השק הארנכ  םיריעצל  ןיידעו , .תובחרנ  תובכש  םויה  תנייפאמ  םיריעצ , רקיעב  רבעב  הנייפאש  היעבו  םיכסמהמ ,
.ריעצ ליגמ  רישכמל  רכמתה  אוהש  יעבט  ןכלו  ירלולסה  ןדיעה  ךותל  דלונש  ןושארה  רודה  אוה   Y-רוד ה .רתוי 

ילב המורע  השיגרמ  ינאשכ  הרוהטה  המיאה  יעגר  ירחא  ...תיבב  ןופלטה  תא  תחכוש  ינאשכ  םעפ  ידמ  : " תב 30 הריעצ 
ישישב יכרות  טרס  לש  םיאיש  רבוש  שגרמה  דוחיאה  התיבה  םירזוחשכש  ןבומכ  ...הזמ  תונהיל  אקווד  רשפא  ןופלטה 

" .הנש םירשע  ינפל  םיירהצה  ירחא 

: תוריעצ יתש  ןיב  גולאיד 
" .תושעל המ  תעדוי  אל  ינאו  תיבב  ןופאלפה  תא  יתחכש  "

" .שפוחהמ ינהת  "
?" ףוריטב יתוא  שפחי  והשימ  םאו  "

?" ימ ומכ  "
" .עורג .תונעל  לכוא  אל  ינא  לבא  .תעדוי  אל  "
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םוי - םויה ייח  לע  טנרטניאה  תעפשהב  קסועש  טקיורפ  תרגסמב  ינקירמאה ,  Pew ןוכמ תונורחאה  םינשב  ךרעש  םירקס 
םיזוחא  90 ראוניל 2014 , ןוכנ  .םוימויה  תרגשב  םייזכרמל  םיירלולסה  םינופלטה  וכפהנ  המכ  דע  םילגמ  "ב , הראב
םיזוחא  40- כו ןופטראמס  ילעב  םתיצחממ  רתוי  .והשלכ  גוסמ  ירלולס  ןופלטב  םיקיזחמ  םירגובה  "ב  הרא יבשותמ 

.טלבאט ילעב 

טעמכ .והשלכ  ירלולסב  וקיזחה  םיזוחא )  98  ) "ב הראב ינב 29-18  לכ  טעמכ  .רתוי  תקהבומ  הנומתה  םיריעצה  ברקב 
םינוש םניא  םינותנה  תורחא  תויברעמ  תונידמבש  חינהל  רשפא  .ןופטראמס  םתולעבב  וקיזחה  םיזוחא )  83  ) םלוכ

.הברהב

,Talk Mango םשב שדח  עצבמ  לע  ב-1997  הזירכה  ןופאלפ  תרבח  רשאכ  רלולסה  תגיגחל  תואה  ןתינ  לארשיב 
, תוחישב ריוואה  ןמז  תולעב  םיזוחא  לש 50  הלזוהו  ידיימ  וק  ךומנ , ריחמב  וגנמ )"  " םשב  ) ירלולס רישכמ  ללכש 

וגנמ קוט   " המסיסה תחת  וגנמ " קוט   " ןייפמקב הוול  עצבמה  .ןופאלפ  תשרב  טרכקזב "  " סיטרכ תועצמאב  תועצבתמה 
םע דחי  תיסחי  לוזה  ריחמה  .וידרב  םילגני  םעו ג' תועדומ  םע  היזיוולט , ןוטרס  םע  םוסריפ  עסמ  ללכו  יבייב " ימ  וט 

םיירלולס םינופלט  תשיכרב  תיתועמשמ  היילעל  ואיבה  םיעוגיפה  לג  בקע  איהה  הפוקתב  רוביצב  הררשש  הלהבה 
תונובשח ולביק  םה  האצותה : תא  םרשב  לע  וליג  םיירלולס  םינופלט  םהידליל  ושכרש  םירוה  .רעונ  ינבלו  םידליל 

.םידליה לע  חקפל  דואמ  השקש  ואצמו  שומישה , תא  ליבגהל  ושקתה  םיחפונמ ,

תירוביצ הבוגתל  ששחמ  רעונ , ינבלו  םידליל  תושרופמ  ונפש  םינייפמקב  תאצל  הליחת  וגהנ  אל  םנמא  רלולסה  תורבח 
, םינש רשע  רובעכ  .רתויו  רתוי  ץופנל  םינשה  םע  ךפה  לארשיב  םידליה  ברקב  ירלולסב  שומישה  לעופב  לבא  הפירח ,

םירפסמהו ירלולס , רישכמ  שי  לארשיב -  ינבמ ה-12-6  םיזוחא  כ-10  םידלי -  ףלא   50- לש ךכ , לע  חווד  ב-2007 ,
.הדמתהב םילדג 

רישכמ םהידליל  קפסל  ינורקע  ךרוצ  ושח  ליג 12  דע  םידליל  םירוההמ  םיזוחא   30 הנש , התואב  וכרענש  םירקס  יפ  לע 
רפסמב יתועמשמ  לודיג  שחרתה  רבכ  ליגמ 12  לחה  .דליה  רותיא  לע  לקהל  ידכו  םוריח  יכרצל  רקיעב  ישיא , ירלולס 

םהלש שומישה  ףקיה  םג  הגרדהב  לדג  הלע , םידליה  ליגש  לככ  .םיזוחא  תורשע  המכל  עיגה  םרועישו  םישמתשמה ,
.ןופלט תוחישמ  םיגרוחש  םיתורישו  ןכות  תכירצל  יעצמאכ  ירלולסה  רישכמב 

וליפאו רעונה  ינב  ברקב  םג  ףסומ  ךרע  יתוריש  לש  תרבוגו  תכלוהה  הכירצל  תוירקיעה  תוביסה  תחא  יכ  ןייצל  שי 
זאמ 2005. םיזוחא  תורשעב  דרי  הלאה  םיתורישל  השיגה  ילעב  רלולסה  ירישכמ  ריחמש  הדבועה  איה  םידליה  ברקב 

ריחמב לולכ " לכה   " לש תוליבחה  םג  .תירלולסה  השילגלו  םינכתה  רגאמל  ףשחיהל  םייונמ  רתויו  רתויל  רשפא  הז 
.םינושה  םיתורישב  שומישה  תא  תוביחרמ  דיחא 

השילגו ( SMS  ) םינורסמ תחילש  םה : תוחיש  עוציב  דבלמ  םיירלולס  םינופלטב  רתויב  םיירלופופה  םישומישה 
ללוכ םוקמ , יולת  עדימ  תלבק  תויצקילפא , תדרוה  ליימ , לש  הלבקו  החילש  ןה  תופסונ  תוחיכש  תויוליעפ  .טנרטניאב 

ירלולסב םיקיזחמה  םירגובהמ  שילש  ינשכ  .ואדיו  תחישב  תופתתשהו  הקיסומל  הנזאה  םינוויכו , תוצלמה 
םיבשחמבו ןחלוש  יבשחמב  תוחפו  השילגל  ירקיע  ילככ  ירלולסב  םישמתשמ  םהמ  שילשכ  .השילגל  וב  םישמתשמ 

.םידיינ 

שאכ הטשפתהו  דיל  הפפכ  ומכ  םילארשיה  לע  השבלתה  ןופטראמסה  תייגולונכט  םג  תורחא , בשחמ  תייגולונכט  ומכ 
תועצמאב טנרטניאב  השילגה  רועיש  ףוסב 2012 , ךרענש   TIM רקס יפ  לע  .יחכונה  רושעה  תישארב  םיצוק  הדשב 

ךרענש רקסב  .םידיינו  םיחיינ  םיבשחמ  תועצמאב  השילגה  רועישמ  הנושארל  הובג  היה  לארשיב  ירלולסה  ןופלטה 
יכ כ-63% אצמנ  לארשיב , תידוהיה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  הלעמו , ינב 13  טנרטניא  ישמתשמ  ברקב 
לש האצות  רתיה , ןיב  םה , הלא  םיהובג  םירועיש  .ירלולסה  ןופלטה  תועצמאב  םג  טנרטניאב  םישלוג  םישמתשמהמ 

.םימכח םינופלט  תשיכרב  יתועמשמה  לודיגה 

ורכמנש םיירלולסה  םינופלטה  ללכמ  יכ 56%  אצמ  ראורבפב 2012 , םסרופש   “, לארשי  IDC  " תרבח לש  רקחמ 
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ל- םיירלולסה  םינופלטה  ללכמ  םינופטראמסה  רועיש  קניז  תנשב 2011  .םינופטראמס  ויה  תנשב 2010  לארשיב 
.65%

םג הלע  תונווקמ , תויצקילפא  ןווגמב  שומיש  םירשפאמה  םימכחה , םיירלולסה  םינופלטה  רפסמב  יתועמשמ  לודיג 
ירישכמ לארשיב 3,105,474  ומשרנ  ילויב 2012  .ילארשיה  טנרטניאה  דוגיא  ידי  לע  וצפוהש  , Flurry תרבח ינותנמ 

לש 33% לודיג  והז  יאליגב 64-15 . תילארשיה  היסולכואהמ  ב-62%  רבודמ  .טנרטניאל  רוביח  םע  םכח  ןופלט 
םינופלט ןוילימ  כ-2.4  לארשיב  ורכמנ  ךלהמב 2012  יכ  רסמנ  הנשה  םוכיסב  .רקסל  תמדוקה  הנשל  האוושהב 

םיברש הדבועה  רואל  תאז  רתוי , ףא  הובג  וניה  לארשיב  םיליעפה  םימכחה  םינופלטה  רפסמש  רעשל  ןתינ  .םיירלולס 
םהילע םיחוודמ  אלו  "ב , הראב וא  הפוריאב  ושכרש  םישדח  םירישכמ  םע  הצרא  םירזוח  "ל  וחל םיאצויה  םיריעצהמ 

.ץראל הסינכה  תעב  סכמהו  סמה  תויושרל 

רועישב תימלועה  הליבומה  לארשי  התייה  עצמאב 2012  , Velti תימואלניבה ירלולסה  קווישה  תרבח  לש  חוד  יפ  לע 
תייגולונכט ןיב  םיבלשמה  םיטלבאטה  םג  היגולונכטה  תגיגחל  ופסוותה  רתוי  רחואמ  .תויצקילפאב  ימויה  שומישה 

.ןופטראמסה ןיבל  דיינה  בשחמה 

, היגולונכטה רקוח  לש  העודיה  הרמיאה  תא  שיחממ  םויה , דע  אצמוהש  יגולונכט  רישכמ  לכמ  רתוי  ילוא  ןופטראמסה ,
םדאה ןיב  קדהתמו  ךלוהה  קשממה  .ונתוא " םיבצעמ  םה  ןכמ  רחאלו  ונלש  םילכה  תא  םיבצעמ  ונחנא  , " ןהולקמ לשרמ 

.טלפ - טלק לש  תימנידו  תמכחותמ  הדיחיל  הגרדהב  ךפוה  ריעזה  בשחוממה  רישכמל 

? השילגו טנרטניאל  רוביחל  וב  שמתשמ  התא  םאה  ןכ , םא  ןופטראמס ? ךל  שי  םאה 

ןיא טנרטניאל ותועצמאב  רבחתמ  אל  ךא  שי  טנרטניאב ותועצמאב  שלוג  ינאו  שי 

"כ הס דע 34 35-49 50+
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 .Ynet םירדוסמ. םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד , רוקמ :

לש גציימ  םגדמכ  םישנו  םירבג  ברקב 500  ךרענ  רקסה  .תימס  יפר  ןוכמ  ידי  - לע  ynet רובע ךרענש  דחוימ  רקס  םינותנ :
(. הלעמו ינב 18   ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה 

.דבלב תיתד  אלה  הייסולכואה  לע  םיקדבנ  ויה  םא  רתוי  םיקהבומ  ויה  םיריעצה  לע  םינותנהש  חינהל  רשפא  הרעה :

", ובירו  " פא - טראטסב יקסע  חותיפ  להנמ  םויכו  סבולגב  רבעשל  יאנותיע  זא  ץיבוצק ,' איג  טילחה  תישארב 2013 
תא  G ןיזגמ םע  החישב  רזחיש  אוה  ףצומ ," ימצע  תא  יתאצמ   " .ותוא הוולמש  היגולונכטהמ  תועש  המכל  קתנתהל 
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ינא המו  אצמנ  ינא  הפיא  הנשמ  אלש  יתטלק   " .דחאכ דירטמו  עשעשמ  יוסינ  ותוא  תא  ךורעל  ותוא  ואיבהש  תוביסנה 
קתונמ ףחדל , ךפה  םיכסמב  טיבהל  ןוצרה  .יביבס  תוידמב  הרוק  המ  קודבל  ילב  תוקד  רשע  ךושמל  יל  השק  השוע ,

תובושח ויה  תלביקש  תוארתההמ  המכ  יקדבת  םאש  הז  לע  רבדל  אלש  .הפוחד  שממ  העדוה  לבקאש  ןויגיההמ  ןיטולחל 
םא יביטקודורפ , רתוי  הברה  תויהל  לוכי  ינאש  יתנבה  .תרעוכמ  תצק  היהת  הקיטסיטטסה  ךתוא , וניינע  תמאב  וא 

" .המוזי הקספה  ךורעל  יתטלחהו  יל , וחלשש  הזלו  םירחאל  יתחלשש  ללמל  ןמז  הברה  ךכ  - לכ שידקהל  קיספא 
ךותב ולבקתה  פאסטאוו  תועדוה  םיסמס ו-24   7 תוחיש ,  13  " .ותוא םג  תואצותה  ולטלט  ךסחש , ןמזה  תא  בשיחשכ 

, יטרפה סקובניאב  םיליימ  הזל 22  ופיסות  םא   " .ךרעש יוסינב  קובסייפב  וירבח  תא  ץיבוצק ' ןכדע  דבלב ," תועש  שמח 
םיליימה תורשע  תא  יתרפסש  ילב  דוע  הזו  עגשמה 96 . רפסמל  ועיגת  תוארתה -  קובסייפב ו-24  תוישיא  תועדוה   6

.הערפה עצוממב -  תוקד  לכ 3.1  .קובסייפב  תורוגס  תוצובקמ  יתלביקש  תועדוהלו  הדובעב  תישיאה  הביתל  םיעיגמש 
תוינש םיעברא  דוע  הב , לופיטה  ןמזל  ףסונב  תררוג , וזכ  הערפה  לכ  יכ  םינעוטש  םירקחמה  תא  ןובשחב  חקינ  םא 

לש תוקד  רבודמ ב-64  הב -  זכרתהלו  בושל  ןויסינו  יתעציבש  תמדוקה  הלועפב  תורכזיה  הרגשל - ' הרזח   ' תבוטל
הערפה לכב  לפטל  יל  חקולש  עצוממה  ןמזה  תא  ךירעהל  יתיסינש  ינפל  דוע  הזו  .תועש  שמח  ןתוא  ךותמ  תוששואתה 

" .וזכ

תוחסה לש  הרגש  .םתדובע  יכרוצל  טנרטניאבו  ירלולסב  םישמתשמש  ימל  תרכומש  תוערפה  תרדס  ראתמ  ץיבוצק '
תמאב אל  ינא   " .ירלולסב סמסה  תועדוה  לש  ידמ , הפוכת  הפוכת , הקידבו  הרזחו , קובסייפל  ליימהמ  תוציפק  תועד ,
והשמ שי  תאז , לכבו  .המ  ןמז  הזמ  ילש  םויה  רדס  שיגרמו )  ) הארנ הככו  ימצע , תא  ריכמ  ינא  , " בתכ אוה  עתפומ ,"

ינא .ינומכש  יזוכירו  יתייפכ  סופיט  יילע , רקיעבו  הברה , רמוא  הז  .םימכוסמ  הלאה  םירפסמה  תא  תוארלב  לטלטמ 
אל ןמזמ  רבכ  ינא  .םיריהמ  םינעמלו  תונימזל 24/7  ילש  הביבסה  תא  יתלגרהשכ  שחרתהל , הזה  בצמל  יתרשפאש  םשא 

" .םלעתהל לוכי  אל  רבכ  ינא  ןאכ , םירפסמהשכ  וישכע , לבא  .הזה  בצמהמ  הנהנ 

םידבוע םניאש  םישנא  םג  ןייפאמו  הבחרה , היסולכואב  החיכש  תנומסת  אוה  טנרטניאל  דובעשה  יכ  ןייצל  בושח 
םיריהמה ." תועוצקמב  "

ינא ילש  תורעה  תועש  בורב  .טנרטניאל  רוכמ  הארנכ  ינא  םג  ": " טנרטניא ןטפק  ב" רנדוק  רואיל 
ןופייאב סדריב  ירגנא  קחשמ  וא  םיליימ  חלוש  דפייאב , תויצקילפאב  ץיצמ  בשחמה , ךסמ  לומ  םקוממ 

תא וכפה  טלבאטה  ןכמ  רחאלו  ןופטראמסה  ישיאה , בשחמה  .יטנרביקה ]...[  בחרמב  יח  רוציקב  וא  - 
רשפא םוקמ , לכב  טעמכו  ןותנ  עגר  לכב  .היינש  קיקלחל  םיממעושמ  אלו  ידימת  ןפואב  םינימזל  ונלוכ 

וא תויצקילפא  דירוהל  םירתאב , שולגל  רטיווטב , ץייצל  קובסייפב , סוטאטס  בותכל  םיליימיא , קודבל 
םיטרפ םייח  ןיב  הדרפהה  תא  השטשט  וזה  תילטיגידה  הכפהמה  םיברה , היתונורתי  דצל  לבא  .קחשל 
תוהבל סובוטואל , םיכחמש  ןמזב  העיקשב  תופצל   ) םייחב םיתמה  םיעגרבש  ףיכה  תא  הקחמו  הדובעל ,
וליפא וא  םיתורישל , וכלה  גוזה  תב  וא  ןבשכ  םיכומס  תונחלושב  תוחישל  בישקהל  וא  הדעסמה  ללחב 

(. םיתורישב ןותיע  אורקל 
הדובעה תומוקמ  בורב  .ידימת ]...[  ץחל  לש  השוחתהו  קתנתהל  ישוקה  ללגב  רקיעב  ער ? הז  המל 
תלבקתמ םירוכמ , ונבורש  ךכל  תחצינה  החכוהה  .תובושח  תובישי  ןמזב  םג  שולגלו  סמסל  לבוקמ 

תחלשנ עבצאה  רועישה -  ףוס  תא  ןמסמש  לוצלצה  עמשנשכ  וא  םלואהמ  אצוי  התא  הבש  היינשב 
 " .םיכסמ ללש  לע  תוקזח  רוא  תודוקנב  ףצומ  רדחה  .םכחה  ןופלטה  רבעל  תידיימ 

לכ ןיינעמ  ידמ ." ןיינעמ   " לארשיבש םינעוטש  שי  .תוניינעמ  תושדח  לש  קסופ  יתלב  םרז  וקפיס  דימת  לארשיב  םייחה 
ךתיא תועסונ  תושדחה  ילטיגידה , ןדיעב  םויה , לבא  .תושדחהמ  ררוואתהל  ידכ  "ל  וחל תאצל  םיקוקז  םישנאש  דע  ךכ 

תיטנרטניאה הביבסה  תא  ךפה  הזל , הז  רפסלו  עדימ  ףילחהל  ןכדעתהל , םילארשיה  לש  הנבומה  ךרוצה  .השפוחל  םג 
םירסמ ףילחהל  ידכ  רקיעב  םהלש  ןופטראמסה  תא  םיחתופ  יאפוריאהו  יאקירמאה  םא  .העפשהו  םידממ  תרידא  המבל 

תילארשיה הנצסב  שדחתה  המ  קודבל  ידכ  םויב  םימעפ  המכ  תושדחה  ירתאל  שלוג  םג  ילארשיה  םירבחו , החפשמ  םע 
םוחתב השענה  לע  םינוכדעבו  םינוידב  תושדח , ינוכדעב  רוזש  יתרבחהו  ישיאניבה  חישה  השעמל , .תעבעבמה 

.תירלופופה  תוברתבו  ינוחטיבה  םוחתב  יטילופה ,
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לארשיב טנרטניאה  ישלוג  לש  ןיינעה  ימוחת 

0% 13% 25% 38% 50%

טקלאו טנרטניא  םיבשחמ , '

האירק

הפק יתב  / םירב / תודעסמ

תונמאו תוברת  יעוריאל  האיצי 

הנפוא

הבהאו םיסחי 

ןוניג / תיבה בוציע 

הקיטילופ / הליהק / הביבס

תוינוכמ

תד / תוינחור

רקחל ןוכמה  .תומגמו  םישומיש  םוי , ירדס  לארשיב 2013 -  תרושקתה  יתנש : חוד  לירפא 2014 . .יזא  ןוא , - בל יפר , ןמ , רוקמ :
תטיסרבינוא תרושקתל , רפסה  תיב  , TGI ירקחמ הידמ  ראטנקו  הידמ  ירקחמ  תעפי  ףותישב  הקיטילופו  הרבח  םישדח , הידמ 

.ןורמושב לאירא 

ראוני 2013. שדוחל  טנרטניאב  השילגה  ירועש  תדידמל  גורדמה  תדעו  ינותנ  יפל  הרעה :

ירלולסה   ירלולסה םעםע   םינשי   םינשי
רובע רקיעב  םתובישחו –  םוי , םויה  ייחב  רתוי  יזכרמ  םוקמ  םיספותו  םינופטראמסה  םיכלוה  ןמזה , ףלוחש  לככ 

, ןשע תפופא  החישב  םיחצופו  הירגיס  םיתיצמ  ויה  םה  ושגפנ , םישנא  רשאכ  רבעב , םא  .עגרל  עגרמ  הלדג  םיריעצה – 
שדח םסב  ףלחוה  ןיטוקינה  .הזמ  הז  םיקתנתמו  תילטיגידה  הסיפחה  תא  םיפלוש  םה  ןוטרקה , תסיפח  םוקמב  םויה , ירה 

לע שבלתמ  ןופטראמסה  םג  םיקומע , םיישונא  םיכרצו  גנוע  ידקומ  לע  השבלתה  הירגיסהש  םשכ  .ילטיגידה  םסה  - 
תוילמס תונומת  ןה  רוצייה  וק  ילעופ  תורוש  וא  היישעתה  ילעפמ  לש  ןשעה  תובורא  .ותוא  םיצעמו  יאמק  והשמ 

יאדוול בורק  ילטיגידה , ןדיעה  לש  תיתיצמת  הנומת  ושפחישכ  דיתעב , .תיתיישעתה  הכפהמה  ןדיע  תא  תותצמתמש 
םישנא .סיכ  בשחמ  םצעב  אוהש  ןופטראמסה -  ךסמל  עבוקמ  םטבמ  רשא  ירוביצה , בחרמב  םישנא  לולכת  איהש 

.הניש ללוכ  תרחא , תוליעפ  לכמ  רתוי  םויב , תוכורא  תועש  ךסמב  םיהוב 

ןייעמל השיגב  םהלש  ךרוצהו  םימרוז , םימ  םע  םיתורישל  רשאמ  דיינ  ןופלטל  השיג  שי  םלועב  םישנא  רתויל  השעמל ,
, םירבוגו םיכלוה  בצקבו  תולקב  תונומתו  םיטסקט  ונל  םירזמ  אוה  .םילזונב  םהלש  ךרוצל  ברקתהל  ליחתמ  ילטיגידה 

אוה לכל  לעמו  הדובעה ,) םוקמל  רתוי  ונתוא  דבעשמ  םג  ןכלו   ) ןמז לכבו  םוקמ  לכב  דחא  לכ  םע  רשקתל  ונל  רשפאמ 
.לד עגר  ןיא  ןופטראמסה  םע  .ןיינעו  ןכות  יאלמל  םיממעשמו  םיתמ  םיעגר  ךופהלו  קירה  ללחה  תא  אלמל  ונל  רשפאמ 
עגרב לגוסמ , אלו  קיספהל  הצור  אוהש  עגרב  רוכמ  בשחנ  םדא  .ןמוקרנל  םג  ךתוא  ךפוה  הזה  ילטיגידה  רשואה  לבא 

.םייחה  תא  ול  שבשמ  הזש  עגרבו  היגרנאו , ןמז  רתויו  רתוי  ךכ  לע  זבזבמ  אוהש 

54

55

11/22

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



זא .ןועשה  םג  אוה  .הליעפמו  תררועתמ  .ןושיל  תכלוהשכ  ןופלטה  תא  הקיתשמ  .תרבוחמ  ןמזה  לכ  : " תב 28 תיטנדוטס 
Ynet תארוק .רקובה  לש  הפקה  םע  קובסייפ  תילוק , העדוהו  תועדוה  תוחיש , יתנשישכ : יתרסחה  המ  תקדוב  דיימ 

.טרופסו הלכלכמ  ץוח  .הטמ  יפלכו  תושדחמ  הליחתמ  רדסה  יפל  תכלוה  לכה : תארוק  .הזה  רדסב  .ליימ  קובסייפ , רקובב ,
םירוה ילש  םירבחה  לכ  טעמכ  .ילש  קובסייפב  םג  איה  .אמאמ  םגו  םירבחהו  הדובעהמ  סא.םא.סא  ןמזה  לכ  תלבקמ 

.קובסייפב םתיא  םיחאו 
לכו םיבשוי  ילש  םירבחהמ  תוגוז  .הדובעב  םגו  ןמזה  לכ  חותפ  פוטפל  םירועישב  .הנישב  רשאמ  ץוח  ןמזה  לכ  תרבוחמ 

תויהל םיחילצמ  .ןופלטה  םע  הפקב  ילש  םירבחה  ןמזהמ  יצח  .טפיטנא  השענ  התא  .ארונ  בוצע  הז  ולש : ןופלטב  דחא 
לש גוס  הז  .ןופלט  תחתופ  ינא  ןושאר  רבד  .תבכרל  רקובב  הלוע  ינא  .קובסייפב  פאסטווב , יתיא , החישב  םידקוממ 

הכירצ ינא  .ןופלטה  תא  רוגסא  אל  םלועל  טקש , לע  ינא  תושיגפב  .תנפרחתמ  יתייה  בשחמ  אלל  רועישב  .תורכמתה 
" .הרק המ  תקדוב  .קתנתהל  הצור  אל  .םיאנתה  תא  עובקל  הצור  ינא  .טטרה  תא  עומשל 

רישכמל תורכמתה  ידכ  דע  האיבה  םיריעצה  םהיחאו  םיקינ  Y-ה ייחב  תינורטקלאה  הידמה  לש  יזכרמה  הדיקפת 
Harris תיבמ רקחמ  לשמל , ךכ  .תונורחאה  םינשב  ושענש  םיבר  םירקסב  שחמוה  רבדה  .ומצע  ירלולסה 

ודיעה םהמ  םיזוחא )  56  ) תיצחממ רתוי  יכ  אצמ   , םיאקירמא רעונ  ינב  ופתתשה  ובו  ךרענש ב-2010  , Interactive
רבכ ורבע  זאמ  (. Important " ) בושח  " וא ( Absolutely Essential " ) תינויח  " המרב םהל  בושח  םהלש  ןופלטהש 

לש יפוסניאה  ןווגמה  םעו  םימכחה  םינופלטה  תוחתפתה  םעש  רעשל  רשפאו  םייגולונכט ) םיחנומב  חצנ   ) םינש רפסמ 
השעמל .הלדג  קר  םיריעצה  ייחב  התוא ) םיקפסמה  םירישכמהו   ) תילטיגידה הידמה  לש  התובישח  תויצקילפאה ,

הידמ אלל  תויחל  ישפנ  ישוק  לע  רבכ  םירבדמ  םויה  .יטנוולר  אל  רבכ  תינורטקלאה  הידמל  רשקהב  תובישח "  " גשומה
.הדומצ

ןוכמב הדימל  תויגולונכטל  הקלחמהמ  םירקוח  השולש  רמה –  ןנורו  וקנ  ' צדר הניא  רקוצ , הויד  וכרעש  רקחממ 
80% םתוא ; הדירטמ  םדיל  ןופלטה  לש  תואצמיה  - יא יכ  םינעוט   94% םיאבה : םינותנה  ואצמנ  ןולוחב , יגולונכטה 
םא יכ  ונעט  רקסל  םיבישמה  .רחא  והשימ  לש  םיידיב  אוהשכ  םהלש  ןופלטל  האנק  ףאו  הבריק  תוכייש , ישגר  םישח 

תוהזהמ קלח  וליאכ  ", " םינוא רסוח  ", " הקינאפ ", " ינילק ןואכיד   " ושוחי םה  סרהיי , וא  דבאיי  בנגיי , םהלש  ןופטראמסה 
ההובג הדימב  םהירישכמ  יפלכ  םייתולת  םהש  םמצע  לע  ודיעה  םיבישמהמ   70% ןודבא ."  " ףאו הכלה " ילש  תישיאה 

.דואמ ההובג  דע 

םיירלולס רתוי  םיקיזחמ  קר  אל  םלועה  לכב  םיקינ  Y-רודה ה. ינייפאממ  דחאל  הכפה  ןופטראמסל  תודימצה  השעמל ,
םירבוחמו וכו )' םיניגמ  םיטושיק , םייוסיכ ,  ) םתוא םיחפטמ  םג  םה  אלא  םירגובמה , תורודהמ  םימדקתמ  םירישכמו 

.תורחא ליג  תובכשל  האוושהב  רתוי  בר  תועש  רפסמבו  רתוי  םיהובג  םירועישב 

, םסקה תא  ןיבהל  רשפאש  תורמל  יכ  תיגולויצוסו , תיגולוכיספ  תיגולויב , הניחבמ  תניינעמ  ןופטראמסל  תורכמתהה 
יעמשמ דחו  ףיקמ  רקחמ  אוצמל  השק  יכ  םידומ  םוחתב  םיריכבה  םירקוחה  .ותעפשה  תדימ  תא  תולגל  עיתפמ  ןיידע 

.היגולונכטב תרזענ  אלש  םימוד , םינותנ  תלעב  תרוקיב  תצובק  אוצמל  טושפ  אלש  ןוויכ  ראשה  ןיב  אשונב ,

(89%  ) םיטנדוטסה בורש  אצמנ  "ב  הראב תואטיסרבינוא  יתשב  ןיבורד ב-2013  לשימ  ידי ד"ר  לע  השענש  רקחמב 
םורדניס  ” הזל םיארוק  םירקוח  .אל  אוהש  תורמל  טטור  םהלש  ןופלטה  תא  םייעובשב ) םעפ  תוחפל   ) םימעפל םישיגרמ 

" קיצמ כ" הז  תא  ורידגה  קרש 11%  אוה  דירטמש  המ  (. phantom vibration symptom “ ) םוטנפ טטר 
לש ךילהתב  םיאצמנ  ןמזה  לכ  ונחנא  .השפוחל  אצוי  אל  רבכ  ונתיאמ  שיאש  רמול  רשפא  השעמל , (. bothersome)

.םיריחמ ונתיאמ  הבוג  הזו  קיספהל , ונל  השק  ךכ  רתוי , הז  תא  םישוע  ונחנאש  לככ  .עגרל  םיקתנתמ  ונניאו  טלפו , טלק 

םישח םהש  ורמא  תנשב 2012  תיטירב  תילטיגיד  החטבא  תרבח  לש  רקסב  ופתתשהש  םילאשנה  ךותמ 1000   66%
אל םשל  הכז  וליפא  הזה  דחפה  .וילא  השיג  ילב  םיעוקת  תויהל  וא  םהלש  ןופטראמסה  תא  דבאל  תורשפאהמ  דחפ 

". היבופ לייבומ  ונ   " לש רוציק  היבופומונ –  ימשר :

ויה אל  םהש  םילאשנהמ  ורמא 84%  תונידמ , מ-8  שיא  ופתתשה 5,000  ובש  מ-2102  םייט "  " ןיזגמה לש  רקסב 
.םהלש ןופטראמסה  ילב  דחא  םוי  דורשל  םילוכי 
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המורע השיגרמ  ינאשכ  הרוהטה  המיאה  יעגר  ירחא  ...תיבב  ןופלטה  תא  תחכוש  ינאשכ  םעפ  ידמ  : " תב 28 תיטנדוטס 
יכרות טרס  לש  םיאיש  רבוש  שגרמה  דוחיאה  התיבה  םירזוחשכש  ןבומכ  ...הזמ  תונהיל  אקווד  רשפא  ןופלטה  ילב 

". הנש םירשע  ינפל  םיירהצה  ירחא  ישישב 

רבעבש ומכ  הטימב , ותיא  ןושיל  םיכלוהו  רישכמה , תא  ללכ  םיבכמ  אל  לארשי , הז  ללכבו  םלועב , םיריעצהמ  םיבר 
, םיתורישב היטבמאה , רדחב  םימכחה  םינופלטב  שמתשמ  םיריעצה  ברקמ  רכינ  רועיש  .הבובה  וא  יבודה  םע  ונשי 

תולת לע  העיבצמו  דחוימב , םלצא  ההובג  םינוכדעה  תקידב  תורידת  םג  .הגיהנ  ךלהמב  ףאו  תויתחפשמ  תוחוראב 
.רישכמב  המוצע 

Do you sleep with your cell phone? (USA)

All Millennial Gen X Boomer silent
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Pew Research Center. 2010. Millennials: Confident. Connected. Open to Change. 

יאליג 10-12)  ) ירלולס םע  םינשי 

דיינרתוי מ-50%  ןופלט  ילעב 

תורוא יוביכ  רחאל  טסקט  תועדוה  םילבקמ  / םיחלוש הלילה12.5%  לכ  ךרואל  תאז  םישוע   3%

תורוא יוביכ  רחאל  תוחיש  םיאיצומ  / םירשקתמ .הלילה15.3%  לכ  ךלהמב  תאז  םישוע   3%

םינשב 2010-2011. ופסאנ  םינותנ : .רלטרב - טנילפ הרפוע  ידי ד"ר  לע  ונל  ורסמנש  רקחמ  יאצממ  רוקמ :

םימוחתמ תועיגמ  הל , םיוולנה  םינממסה  לכ  לע  םיירלולסה , םינופלטב  השילגל  םילארשיה  תורכמתה  לע  תויודע 
.ההובגה הלכשהה  תודסומו  "ל  הצ רפסה , יתב  לשמל : הריעצה , הבכשל  תוטלוב  שי  םהבש  םינוש 

םירועישה ךלהמב  תיתייפכו  הזירז  םישקמ  תדלקהב  ןופלטב  רובידה  תא  ופילחהש  םירגבתמ  םיראתמ  םירומ 
.קוניצב  הבישיל  לושמה  םרובע , יארונ  שנוע  איה  םייתעשל  וא  העשל  ירלולסהמ  הדירפ  .תוקספההו 

60

61

13/22

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לש תונויסינה  לכ  .רגבתמה  לש  ומלוע  לכ  תויהל  ךפה  ירלולסה  : " ילאריול ךפהש  טסופב  בתכ  הרבחה  יעדמל  קיתו  הרומ 
םיוושה תצובקו  אמאהו  אבאה  אוה  ירלולסה  .תושעל  המ  עדוי  אל  רשה  וליפא  .וליעוה  אל  העפותב  םחלהל  רפסה  יתב 

הז .םייתעשל  ירלולסה  תא  ונממ  חקא  ינאש  אוה  דימלתל  ארונ  יכה  שנועה  .אל  וא  הווש  ינא  םא  יל  רמואש  רבדהו 
שקיב ךירדמהו  בגנב  לויטל  םידימלת  תצובק  םע  יתעסנ  .הז  ילב  תויחל  לוכי  אל  אוה  .ולש  ימצעהמ  דרפנ  אוהש  וליאכ 

ןיינעהש תבשוח  ינא  .סמסלב  םיקוסע  ויה  םלוכ  .שארה  תא  םירה  אל  דחא  ףא  .ןולחה  ךרד  הצוחה  לכתסהל  םידימלתהמ 
םיסמסמ קר  םה  םירבח  םע  םירבדמ  אל  םה  יכ  םהלש  תויתרבחה  תויונמוימהמ  קלח  םידבאמ  םידימלת  לבא  רקחנ  רבכ 

.ירלולסה ךרד  רבוע  לכה  .תישיא  ןיב - היצקארטניאב  םיקסוע  אל  טעמכ  םה  לבא  ער , הזש  אל  .קובסייפב  םיפתשמו 
.ךרדב ול  בישקמ  אל  דחא , ףא  לבא  דחא , ףאש  הליג  אוה  בגנה , לא  ביבא  לת  ןופצב  ןוכיתמ  הצובק  הנורחאל  יתחקלשכ 
ךרדה לכ  שלגו  הנעטהל  ולש  ירלולסה  תא  סינכה  דימלת  לכו  , USB רוביח ל היה  סובוטואב  הבישי  םוקמ  לכ  לעמ 

, עגר לבא  : ' תובהלתהב םואתפ  לאש  םידימלתה  דחא  םתוא , קתרל  הסינ  אוהשכ  רבקה , לע  םש , .ןוירוג  ןב  לש  רבקל 
תויהל לוכי  ? WiFi הפ ל המסיסה  המ  ילוא  עדוי  התא   ' .ןיינעתמ והשימ  עמוש , והשימ  הנה , .ךרדנ  יסוי  ךירדמה ,'?

?'” יטוחלא טנרטניא  ללכב  הפ  ןיאש 

םה .דיינה  רישכמב  שמתשהל  םישדחה  םיסייגתמה  לע  רסאנ  ובש  עגרה  לע  םירפסמ  "ל  הצב םינוריטה  יסיסבב  םידקפמ 
ןמז יקרפ  ריתה  "ל  הצש דע  ךכ , לכ  םהל  השק  .הלימגה  ךילהתב  ןמוקרנה  לש  וז  תא  הריכזמש  תישפנ , הקוצמל  םיעלקנ 

.םירייסה ילהואב  םירתלואמ  הנעטה  יעקש  ןיקתה  םגו  הממיה , ךלהמב  תורשקתה  לש  םיבוצק 

וא ןחלושב  עוקת  םטבמשכ  רועישב  םיבשוי  םיטנדוטסה  .םיידי  ומירה  ןמזמ  רבכ  תוללכמבו  תואטיסרבינואב 
ייוריג  " לש ובמיל  ךותל  ססומתמ  בשקה  השעמל , םלוא , תללכושמ , בשק  תקולח  םיחתפמ  םה  הרואכל  .ויתחתמ 

". חחחחחח

טקש בצמ   ) ירלולסה תא  לרטנל  ךירצ  םהבש  םיבצמ  שי  ךתעדל  םאה   " םיקינ Y-תא ה ונלאש  ונכרעש  םירקסה  דחאב 
, תיתחפשמ החורא  ןמזב  ירלולסה  תא  לרטנל  ןוכנל  ואצמ  אל  םילאשנהמ  םיזוחא  תוחפלש 40  הדבועה  יובכ "?) וא 
םג תישונא  בל  תמושת  רצייל  םויה  השק  המכ  דעו  דבעשמ  ירלולסה  המכ  דע  השיחממ  טייד - ! וליפאו  הניש 

.תוימיטניא  תויצאוטיסב 
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(: טקש יובכ /  ) ירלולסה תא  לרטנל  יתעדל  ךירצ  םהבש  םיבצמ 

תיקסע השיגפ 
רועיש

תיתחפשמ החורא 
הניש

טייד
רחא

ליעפ דימת  / םעפ ףא 
0.00%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

.הז  רקחמ  תבוטל  ךרענ  רבמצד 2015 , סלנאפ  רקס  רוקמ :

יאליגב 26-35.  םייתד ) אל   ) םידוהי לש 294  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  םינותנ :

.תחא  הבושתמ  רתוי  רוחבל  ןתינ  היה  וז  הלאשב  הרעה :

ספספל ספספל ששחה   ששחה
תויהל תעדל , ןוצרהמ  תיעבטה , תישונאה  תונרקסהמ  תעבונ  ירלולסל  תורכמתההש  העיבקה  לע  קולחל  השק 

ירלולסה .םיבושמ  לבקלו  תוצע  ץועל  תושגרו , תויווח  תועד , ףתשלו  ףתתשהל  םיהמכ  םישנא  .ןכדעתהל  םיניינעב ,
- וב םיבר  םישנאלו  םיטרסו ) הנומת  לוק , טסקט ,  ) םיעצמא ןווגמב  רתא , לכמ  ןותנ , עגר  לכב  תאז  תושעל  רשפאמ 

.תינמז 

רבחמ תישגר , תוחיתפו  תויתריצי  דדועמ  הדובע , לעיימ  עדימ , שיגנמ  אוה  םילודג : תונורתי  םכחה  ירלולסה  רישכמל 
ידמל םיינוגדח  םה  םעבטמש   ) םייחה תא  ןווגמ  רקיעבו  רדבמ  םיתמ , םיעגר  היחמ  חישה , תא  ביחרמ  םישנא , ןיב 

 – םירבד ספספל  הדרחה  אוה  םהמ  דחא  .םירימאמו  םיכלוהש  םיריחמ  םג  וב  שומישל  שי  לבא  םירגתא .) יטועמו 
.תולתל הליבומש 

“ םירדגומ  ” םהש ושח  םבור  םהלש , תשרה  ילגרה  לע  יאליגב 30-13  ולש  םיפוצה  להק  תא  ןייאר   MTV- שכ ב-2011 ,
םלעתהל םילגוסמ  אלו  ץוחב ," םש   " והשמ םסרפל  ידימתה  ךרוצה  ןמ  םישתומ “ , ” ןיילנוא םימסרפמ  םהש  המ  ידי  לע 

.והשמ דיספהל  ששחמ  טנרטניאהמ  וא  ןופלטהמ 

םיריעצ עוצקמ  ישנאו  םיטנדוטס  ברקב 1,800  ( Cisco  ) וקסיס תרושקתה  תיקנע  רובע  ךרענש  ימואלניב , רקסב 
םייניש חצחצל  שבלתהל , םיגהונ  םלועה  יבחרב  םיבישמ  הרשע  ךותמ  העשת  יכ  אצמנ  תונידמ , יאליגב 30-18 מ-18 
וליאכ םידרח , ושיגרי   " יכ ודוה  השימח  לכ  ךותמ  םיינש  .רקובה  תרגשמ  קלחכ  םהלש  םימכחה  םינופלטה  תא  קודבלו 
דימתמ יוריגב  םייח  םה  .םירבוחמ  ראשיהל  ידכ  םהלש  םימכחה  םינופלטב  שמתשהל  ולכוי  אל  םא  רסח ," םהמ  קלח 

.םיניפרודנאב םיטלתא  לש  םתולתל  המודש  תישפנ  תולת  וחתיפו  תוקספה , אלל 
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רפסה תיבב  טנדוטס  עבט  יוניכה  תא  . FOMO (Fear Of Missing Out  ) יוניכל ב-2004  התכז  תאזה  תנומסתה 
 - ורוד ינב  תא  רקיעבו  םלועב , םיבר  תנייפאמה  הדרחה  תא  תצמתל  ידכ  דראוורה , תטיסרבינוא  לש  םיקסע  להנמל 

התשענ העפותה  .ןכדעתהל  טלשנ  יתלב  ףחד  תרציימ  שחרתמ  ןיינעמו  שדח  והשמש  השוחתה  .עדימ  ספספל  הדרחה 
(. Oxford English Dictionary  ) דרופסקוא ןולימל  ףסונ ב-2013  ומופ "  " גשומהש הצופנ  הכ 

יטרפה סקטה  םכלש , עובקה  רקובה  לאוטירב  םיליחתמ  םתא  םייניעה  תא  חותפל  םתקפסהש  ינפל  דוע  : " וקאמב הבתכ 
םיששגמ םתא  לכהו , הנישה  ירוק  םע  הטימהמ , דוע  .ןופטראמסב  יאלמ  תריפס  ליחתהל : לוכי  אל  םוי  ףא  וידעלבש 

טווטיר ימ  הנומתה , לע  קייל  םכל  התשע  רבכ  הדובעהמ  הרוחבה  םאה  קובסייפב , ורבטצה  סנשייקיפיטונ  המכ  תוארל 
םימק םתא.לותח  לש  הנומת  םתילעה  לומתא  לכה , ירחא  .םרגטסניאב  הכחמ  השדח  הבוגת  וזיאו  ןונשה  ץויצה  לע  םכתא 

רצק בוביסל  ליבקמב  םימ  םיחיתרמ  םוק , םיכשהש  רבחה  לש  םירמרוממה  םיסוטטסב  הצצה  ידכ  ךות  םייניש  חצחצל 
שדחה םויה  לאו  םלועה  לא  .סקובניאב  הלילה  לכ  םכל  וכיחש  םיליימב  הצצה  בגא  םידגב  םירחובו  תושדחה  ירתא  לע 

ילוא .וטואל  הסינכה  ינפל  קובסייפה  תא  םישרפרמ  םתאש  ינפל  אל  שארב –  תיטירק  םינותנ  תסמ  םע  רבכ  םיאצוי  םתא 
" .הרק והשמ 

םסרופ ב- רשא  הילגנא , חרזמ  תטיסרבינואמ  גולוכיספ  (, Andrew Przybylski  ) יקסליביזרפ ורדנא  לש ד"ר  רקחמב 
תותשרב שומישהש  לככו  הכומנ  םייטרפה  םייחהמ  ןוצרה  תועיבשש  לככ  תרבוג  והשמ  ספספל  הדרחהש  אצמנ  , 2013

יוריגב תולתה  תישגר , הניחבמ  קפסמ  אלו  לד  יטרפה  םלועהשכש  תורחא , םילימב  .רתוי  יביסנטניא  אוה  תויתרבחה 
.תרבוג ינוציחה 

טנרטניאה עיגמ  הנהו , ביהלמ , עדימו  םירגתא  יטועמ  ידמל , םיינוגדח  םייח  תויחל  וצלאנ  םדאה  ינב  בור  השעמל 
יפוסניא שוגיר  תרציימ  איה  לבא  תיביספ , תופתוש  וז  םנמא  .תוביהלמו  תונווגמ  תויושחרתהב  םיפתושל  םתוא  ךפוהו 
.רתוי הרומח  תנומסתה  ךכ  רתוי , ריעצ  ליגמ  ליחתמ  הזש  לככ  םירבדה , עבטמו  .תויתייפכו  תולת  ןמזה  םע  חתפמש 
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חונמ חונמ ירסח   ירסח םיריעצ   םיריעצ
:Y-רודב ה דחוימב  רכינ  םמתוחש  תילטיגידה , תורכמתהל  םיפסונ  םינימסת  םימייק  םירבד , ספספל  ששחל  טרפ 

דוקימ רסוח 
וארה םירקחמ  .החונמ  ירסחלו  םיינבצעל  םירזופמל , ונתוא  ךפוה  שדח  עדימ  לש  טלפ  - טלקב דימתמה  קוסיעה 
.תחא המישמב  םידקמתמ  אל  רבכ  םה  ןכלו  תוינש ) לכ 2.5   ) ריהמ בצקב  תומישמ  ףילחהל  םויה  םיטונ  םישנאש 

דרופנטסב השענש  רקחמ  .דוקימ  לע  השקמ  םלוא  תינמז , וב  תומישמ  רפסמ  לש  עוציבה  לע  םנמא  הלקמ  היגולונכטה 
לכב םידקמתמש  םישנאל  האוושהב  תומישמב  םיחילצמ  תוחפ  ליבקמב  תומישמ  רפסמ  םיעצבמש  םישנא  יכ  אצמ 

.תולטמה לש  ןייל  - דדב הדימע  יא  לשב  סרטס "  " רצונש אלא  תעגפנ  הדובעה  קר  אל  ךכמ  האצותכ  .דרפנב  המישמ 

תויביטקא - רפיה
םישענ תידימת  םירּוגמ  םישנא  .החונמ  רסוח  לש  עובק  בצמ  רצוי  םויה , לכ  םוי , לכ  עדימ  קפסלו  ךושמל  ךרוצה 

.היגרנאמ םתוא  תנקורמש  תרמגנ  יתלב  תטפטפ  ךותל  םיבאשנ  םה  .תישפנ  םישתומ  םייח , תחמש  ילוטנו  םישידא 
טקשל תוריחה  תיסיסב –  תוריח  ונתיאמ  ללוש  ישונאה  ןימה  תודלותב  רתויב  יטרקומדה  רישכמה  ילסקודרפ , ןפואב 

(. לגוגה ןדיעב  םידומיל  יל -  ורפחת  לא  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) הוולשלו

תודידר
םילגוסמו םיצור  םישנא  תוחפו  תוחפ  .בכרומ  ןכותל  תונלבס  רסוח  תרציימ  םיריהמו  םירצק  םירסמל  תורכמתהה 

םזיפקסא וישכע - ? הקיטילופ  יל  המל  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) תרגתאמ הבשחממ  תונהילו  קימעהל  עדימ , תמאל 
(. םלוע תשיפתכ 

.התוא  דבאנ  תקדקודמו -  הקומע  הרוצב  עדימ  דבעל  תלוכיה  תא  לגרתנ  אל  םאש  אוה  ששחה 

שוגירה ףסב  היילע 
םייתוזח םירסמ  לש  דימתמ  םרז  חלוש  אוה  יכ  םדאה , תא  הפיקמה  הביבסה  ייוריג  םע  תולקב  הרחתמ  ןטקה  ךסמה 

רשאכ .תממעשמל  תכפוה  םינפ  לא  םינפ  החישה  תשר , יפתוש  לש  הבחר  הצובק  םע  חחושל  רשפא  רשאכ  .םיללכושמ 
רשפא רשאכ  .יטיאו  ינוטונומ  השענ  ךביבסש  ףונה  םיקתרמ , םיטרסו  תוביהרמ  תונומת  יפלאב  םניחב  תופצל  ןתינ 
םיארנ ךסמל  ץוחמ  םייחה  תויסיסע -  תוליכר  תוסיפו  םיקיחצמ  םיטסקט  םייטמרד , תושדח  ינוכדע  רופסניא  לבקל 

.םומעשמ הדרחה  םג  ךכו  הלועו  ךלוה  ונלש  שוגירה  ףס  ןמזה  םע  .םילד 

המודמ תואיצמב  םייח 
ןימזהל ךירצ  אל  וליפא  ןותיע , תונקל  ךירצ  אל  ראודל , תכלל  ךירצ  אל  .תוירולקב  ךסוחו  םינמז  רצקמ  ןופטראמסה 
בחרמבו ןמזב  תודיינתה  םצמצמ  דיבש  דיינה  .תילאוטריו  הריד  התואב  םינכוש  אלימב  םלוכ  .יתיבה  ןולסל  םירבח 

ונדקפיתו םיצפחב  םלועה  תא  ונמצעל  ונטהיר  םעפ  םוקל ? המ  ליבשב  זא  .עבצא  תעונתב  םירישע  םייח  לוהינ  רשפאמו 
םהו םיחונ , םיילאוטריווה  םייחה  .היצקילפאב  תואיצמ  ונמצעל  םיקילקמ  ונחנא  םויה  .תיזיפ  הביבס  ךותב  רקיעב 

, םייכונא םימוטא , םישנא  םילדג  תושממה , לע  תופידע  לבקמ  ךסמה  רשאכ  .םייתימאה  םייחה  םע  תולקב  םירחתמ 
.תיתביבס  תושיגרו  סומינ  ירסחו 

הלצע  תויביספ 
ירפסמ וא  לפכה  חול  תא  רוכזל  ךרוצ  ןיא  רבכ  .ילאוטקלטניא  ץמאמב  תוכסוח  תובשחוממה  תויצקילפאה  תוחתפתה 

םיריעצה  ) ךרובע םישענ  םירבדש  לגרתמ  התא  רשאכ  .םוקמל  םוקממ  הפמ  םע  טוונלו  םילימ  ןוכנ  תייאל  םינופלט ,
.יתריציו ץורח  טסיאורטלא , תוחפ  םג  ילואו  יביספ  רתוי  השענ  התא  םתודלימ ,) ךכל  ולגרוה 

היווחה ליבשב  םייח 
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עגרה תא  דעתמ  קר  אל  אוה  הביסמב , םיוסמ  עגר  לע  וא  הדעסמב  הנמה  לע  וירבחל  חוודמ  וא  ףתשמ  והשימשכ 
דימת אל   ) םינוגרפב ותוא  רטעמ  גנועה , תא  ךל  ררשאמ  בושמה  .תרחא  ותוא  הווחו  רידגמ  השעמל  אלא  רשואמה ,
חתומ םיבוט , םיעגר  חיצנמ  םוימויה ,) ייחב  םיכישממ  םהו  הנהנ  התא  וישכע   ) הרגשה תריבש  תא  םיצעמ  םייתימא ,)

(. רקיעה ןה  תוירמוחה  תואנהה   ) תיטסינודהה םלועה  תפקשהב  ךמות  רקיעבו  היווחה  תא 

םיינזואה הפה , חומה , לש  החולש  השענ  ןופטראמסהו  תושגרו  תובשחמ  לש  ידימת  דוהדהב  תולת  חתיפ   Y-רוד ה
םירבד תווחל  ישוק  אוה  ריחמה  לבא  .השדח  הגרדמ  םזיביטקלוק  רצוי  אוהש  םושמ  בר  יפוי  הזה  סופדב  שי  .םייניעהו 
לגוסמ אלש  םדאל  םילושמ  םויה  םיריעצה  .םישרהל  יתייפכ  ףחדו  הצובקה  תעדב  תולת  יעצמא , יתלבו  ינטנופס  ןפואב 
תויווח לש  יעבט  ישיא  ןורכיז  ול  ןיאו  ןדועית  ידכ  ךות  תויווחה  תא  יח  אוה  .המלצמ  אלל  םלועה  תא  תוארל 

תומיובמ ."  " תויווח רמשמש  ילטיגיד  ןורכיז  רקיעב  אלא  תוינטנופס ,

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
 | ויק.יס.ייא  | ICQ קובסייפ |  בשחמ |  - יקחשמ היזיוולט |  - יצורע ןשייטסיילפ |  םיילטיגיד |  םידילי  תורכמתה |  ןופטראמס |  ירלולס | 

ואדיו - יקחשמ  | FOMO 'ר |  גנסמ  | MSN

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
םיבר םירוה  .תיבב  ךוניחה  םוחתב  שדח  ישוק  רצי  םהידלי  לש  וז  ןיבל  םירוהה  לש  בשחמה  תונמוימ  ןיב  רצונש  רעפה   .1
הרוק  ' תמאב המ  גשומ  םהל  היה  אלש  םושמ  טושפ  םהיתונבו , םהינב  לע  בשחמה  לש  תוילילש  תועפשה  םולבל  ושקתה 

.תיכוניח תויביסאפ  חתפלו  דצהמ  םהידליב  טיבהל  וצלאנ  םה  םש .'
.3.3.2009 יאתשוחנ ,  .2

שמשמ ירפלאפ  .תשרב  תוליעפה  לש  םייתרבחו  םייטפשמ  םיטביה  םירקוח  םהינשו  םתרשכהב  םינטפשמ  םה  רסאגו  ירפלאפ   .3
רוספורפ אוה  רסאג  .טנרטניאל  ןמקרב  זכרמ  לש  ימדקא  להנמו  דראוורה , לש  םיטפשמל  רפסה  תיבב  ןאקד  ןגסו  רוספורפ 

.ןמקרב זכרמב  לגס  רבחו  עדימה , קוחל  הלש  רקחמה  זכרמב  ימדקא  להנמ  ץייוושב , ןלאג  ןס  תטיסרבינואב  םיטפשמל 
ראק סלוקינ  לש  ורפס  לש  וזל  ולש  העפשהה  תא  וושהש  ויהו  יוושכעה ,' יגולויצוסה  רקחמב  ךרד  ןויצ   ' הנוכ רפסה 

.Poole, 11.9.2010 םידודרה .' '
דקמתה טקיורפה  .ץיוושב  עדימה  קוחל  זכרמהו  דרווראהב  ןמקרב  זכרמ  תרגסמב  רקחמ  טקיורפ  ומיקה  רסאגו  ירפלאפ   .4

.םהב ךומתלו  יגולונכטה  םלועב  םירגבתמה  םיריעצה  תא  ןיבהל  התייה  םהלש  הרטמה  .בשחמה  ןדיע  ךותל  דלונש  רודב 
בויטוי סשילד , רטיווט , קובסייפ , ומכ : םירתאב , םיליעפ  ויהש  םלועה , יבחרמ  םיריעצ  םע  תונויאר  תואמ  ללכ  רקחמה 

.סייפסיימו
, תוגהנתהה לע  התעפשהו  הדובע  תביבס  בוציעב  תקסועש  הרבח   ) Knol Global Research תרבח םסרופש ע'י  רקחמב   .5
םע ולדגש   Y-ה רוד  יריעצש  אצמנ  תילטיגידה ,' תודיליה   ' לש העבטב  קסעשו  ב-2010  הדובעב ) םיעוציבהו  תואירבה 
לש הדובעהו  הדימלה  תולוכימ  ןתוהמב  תונושה  הדובעו , הדימל  תולוכי  תיביטיאוטניא  וחתיפ  ןכא  תמדקתמ , היגולונכט 
לע רתוי  אלא  םייגולונכטה , םילכה  לש  הקימעמ  הנבה  לע  חרכהב  ודיעה  אל  הלא  תולוכי  תאז , םע  .םהינפלש  תורודה 

Y-רוד ה ןיב  םילודג  םירעפ  רקחמב  ואצמנ  דוע  .םינתשמה  םהיכרוצל  וללה  םילכה  תא  לצנלו  שמתשהל  תונמוימה  חותיפ 
ירה קובסייפו ) עדימ  שופיח  השילג , ללוכ   ) טנרטניאב םוי  לכ  תועש  עצוממב 3.5  םילבמ   Y-רוד ה יריעצ  דועב  . Z-רודל ה

.www.knoll.com םינורטקלא. םירישכמ  םע  היצקארטניא  תועש  עצוממב כ-7.5  שי  יאליג 13-18 ,)  ) םיריעצה םהיחאלש 
.גומלא זוע  לש  קובסייפה  ףדב   .6

יקחשמ תיקנע  ודנטנינ , הקישה  תנשב 1989  . 26.12.2008 יתשק , ךותב : ב-2006  ימלועה " תואירבה  ןוגרא   " ךרעש רקחמ   .7
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, תינסחמ םע  זורא  רכמנ  יובמייגה  .קיטסלפמ  תדיינ  םיקחשמ  תלוסנוק  ( - Game Boy  ) יובמייגה תא  תינפיה , ואידיווה 
תוריק רתויב  הליעיה  הרוצב  םיקהל  ידכ  ןתוא  םינווכמו  תולפונ  םינבל  םיבבוסמ  ובש  סירטטה , רכממו : דיחי  קחשמ  הבו 

.Y-רוד ה היה  תודלימ  היווחל  רכמתהש  ןושארה  רודה  .םסק  יבר  בשחמ  יקחשמ  לש  השדח  תרוסמ  הדלונ  ךכ  .םימלשומ 
ולחנתה םינופטראמסה , תוחתפתה  םע  תונורחאה , םינשה  שמחב  דחוימבו  הנש , כ-25  טעמכ  ינפל  סירטטה , תאצמה  זאמ 

לדומה תא  ןיטולחל  וניש  'ה  גנינ טורפו  סדריב  ירגנא  , Bejeweled ומכ םיקחשמ  .ונחומבו  ונסיכב  ויאצאצו  סירטטה 
.1.6.2012 ןוסרדנא , םישפוטמ ." םיקחשמ   " לש םלועב  םייח  ונא  ערלו , בוטל  .ואידיווה  יקחשמ  תיישעת  לש  ילכלכה 

.12.9.2005 דדח , - יסלברט ךותב : .ץיווש  ידלימ  האוושהב ל-3.8%  לארשי  ידלימ   28.5% םיקיודמ : םירפסמב   .8
.12.9.2005 דדח , - יסלברט הבתכב : טטוצמ   .9

.12.9.2005 דדח , - יסלברט הבתכב : תטטוצמ   .10
.ןמסיו למרכו  שמ  ובטסוג  'ק , ביר הקבר  ילאפר , ףזיש  שימל , הנפד  םהיניב   .11

.2.3.2007 רנלק ,  .12

.2.3.2007 רנלק ,  .13
םיטסינוכיתה בור  ירלולסהמ ; תשרל  רוביח  היה   60% .הנישה ל - רדחב  טנרטניאל  רוביח  היה  ( 47%  ) םידליהמ יצחל  טעמכ   .14

תיב ידלימ  ( 47%  ) יצח טעמכ  םג  ךכ  (. ICQ תנכתב היה  רבודמ  תע  התואב   ) םיידימ םירסמ  תונכתב  םוי  לכ  ורביד  ( 77%)
וסנתה .ידוסיה 42%  ידלימ  םג 80%  ךכ  .טנרטניאב  םיצבקב  ופצ  וא  ודירוה  ( 92%  ) םיטסינוכיתה לכ  טעמכ  ידוסיה ; רפסה 

.תשרב המוצע  לע  ומתח   27% טנרטניאב ; רתא  תיינבב 
.לוח ימיל  האוושהב  רתוי   30% םג ל - עיגהל  הלכי  תוליעפה  תבשבו  תוליעפב , לש 20%  היילע  התייה  עובש  יפוסב   .15

הנושארה  - ICQ-תנכות ה תא  החתיפש  תילארשיה , סיליברימ "  " תרבח הליחתה  םיידיימה  םירסמה  תונכות  תעפות  תא   .16
םיבר רובע  תבצעמ  היווחל  ךפה  הב  שומישה   ) םלועב רתויב  תירלופופל  הבשחנשו  ףוסב 1996 , הצפוהש  טנרטניאב ,
רובע םיידימ  םירסמ  תנכות   ) Messenger-ה ןוגכ  רנא , ז' ותואמ  תורפושמ  תונכות  ופסונ  םימיל  (. Y-ה רוד  יריעצמ 

תורישה רשאכ  תנשב 2013 . לירפא  שדוחב  הרגסנו  תונש ה-90 , ףוסב  קושל  האצי  הנכותה  טפוסורקימ .) תיבמ  תונולח ' '
.טפוסורקימ לש  פייקסה  תנכותב  ףלחוה 

תרושקתהש הדבועה  .תוערפה  תוחפ  םע  אטבתהל  רשפאמ  אוהש  םושמ  רקיעב  הז , תרושקת  ץורע  ופידעה  םיבר  םישמתשמ   .17
םירבד תושעל  הרשפא  םג  וז  תרושקת  .קוחמלו  ךורעל  טסקטה , לע  בושחל  הרשפא  האירקו , הביתכ  לש  תרושקת  איה 

.5.1.2009 סרדנואפ , .תלהנתמה  החישל  עירפהל  ילבמ  ליבקמב , םיפסונ 
לבקמ לעו  תורישה , לע  םייונמ  תויהל  םהינש  לע  תינמז , - וב טנרטניאל  םירבוחמ  תויהל  םישמתשמה  ינש  לע  רשקתל  ידכב   .18

.תינמז - וב םישמתשמ  רפסמ  םע  םירסמ  ףילחהל  ןתינ  .תועדוה  לבקל  ןכומ  תויהל  דעוימה  רסמה 
.30.8.2010 תועידיה , תויונכוס   .19

(, םוקמ 6 , 76.2  ) 'ב הרא לע  םג  לארשי  הליבוה  ראשה  ןיב  (. 83.6  ) הידוושו ( 85.4  ) דנלוה (, 86.5  ) ץייווש םה  גורידב  םיאבה   .20
םע 13.3 תחא  לכ  הילוגנומו , לגוטרופ  תועיפומ  רקסב  םינורחאה  תומוקמב  םוקמ 16 .) , 57.5  ) תפרצו םוקמ 11 ) , 67.6  ) ןפי

(. 12.3  ) היבימנו (, 12.9  ) הינמור םיחרזא , םיבשחמ ל-100 
.31.12.2008 הגואשריה ,  .21

לארשי תייסולכואמ   70% םיאבה : םינותנה  ואצמנ  ב-2012 , ךרענש  להנמל , הללכמב  תרושקתל  רפסה  תיב  לש  רקסב   .22
םירבוחמ םניאש  םישנאה  רועיש  לדג  ךכ  הלדג  תויתדה  תמרש  לככ  .לעופב  טנרטניאב  םישלוג  הלעמו  ליגמ 12 

ליגהש לככ  ליג : ןיבל  טנרטניאב  השילגה  רועיש  ןיב  ךופה  רשק  םייק  םלועב  תומוקמה  לכב  ומכ  לארשיב  .טנרטניאל ;
ברקב תמועל 38%  יהשלכ  תורידתב  תונומת  םיפתשמ  יאליגב 24-18  םישלוגהמ  .תופתתשהה 66%  רועיש  דרוי  ךכ  הלוע ,

ורידגהש םילאשנ  הרשע  ךותמ  העברא  .טנרטניאב  שומיש  ןיבל  הסנכה  תמר  ןיב  םאתמ  םג  םייק  יאליגב 64-56 ;. םישלוגה 
תא ורידגהש  םילאשנ  הרשע  ךותמ  דחאכ  קר  םלואו  טנרטניאל , םירבוחמ  םניא  עצוממל “ תחתמ  הברה  םתסנכה כ“ תמר  תא 

היסולכואב דואמ  הכומנה  הסנכהה  ילעבמ  כ-34%  .טנרטניאל  םירבוחמ  םניא  עצוממה ,“ לעמ  הברה  כ“ םתסנכה  תמר 
רורד 2012. .תאזה  היסולכואב  ההובגה  הסנכהה  ילעב  ברקב  תמועל 7%  טנרטניאל  ללכ  םירבוחמ  םניא  תינוליח  - תידוהיה

טקרמ רקסמ  הלע  ךכ  הנידמב , הייסולכואהמ  םהש 77%  טנרטניא , ישלוג  ןוילימ  לארשיב כ-5.233  ויה  תנש 2012  יהלשב 
תואצות ןיא  םירקס , לע  םיססובמ  טנרטניאב  שומיש  רבדב  םינותנה  יכ  הדבועה  לשב  רבוטקואב 2012 . ךרענש  שטוו 

, דיינ וא  חיינ  בשחמ  תועצמאב  ושלג  תשרה  ישמתשממ  רקסה 91.8%  יפ  לע  .השילגה  ינייפאמל  רשאב  תודיחאו  תוקיודמ 
.םיקחשמ תלוסנוק  וא  היזיוולט  תועצמאב  טלבאט ו-6.3%  תועצמאב   18% די , ףכ  בשחמ  וא  דיינ  ןופלט  תועצמאב   46%

.טנרטניאב השילגה  ירועש  תדידמל  גורדמה  תדעו  לש  תגצמ  תנש 2012 ,' םוכיס  לארשיב –  טנרטניאה  '
דמע ב- ןוכיתה  רפסה  תיב  ליגב  רעונ  ינב  ברקב  טנרטניאה  ישמתשמ  רועיש  יכ  הלע  ךרענש ב-2013  שטוו  טקרמ  רקסמ   .23

הובגה שומישה  ףקיה  רקסה , יפ  לע  .טנרטניאב  ושלג  קר 45.7%  הלעמו  ינב 65  ברקב  תאז , תמועל  לע 97.1% .  2013
רוביצה אצמנ  ינשה  םוקמב  . 90.1% םינוליח -  םידוהי  ברקב  אוה  תילארשיה  הרבחב  םירזגמה  ןיבמ  טנרטניאב  רתויב 

.טנרטניאב םישמתשמ  קר 35.4%  םש  לארשיב , ידרחה  רוביצה  ברקב  אוה  רתויב  ךומנה  שומישה  ףקיה  . 83.3% יזורדה - 
לש רקסמ  ןכ , יכ  הנה  .םהמ  ששחה  אוה  שומישה  יפואלו  בשחמבו  טנרטניאב  שומישה  תומכל  םירושקה  םימרוגה  דחא 
אל םלועל  ינא  יתוא , םילבלבמ  םיבשחמ   ' דגיהה לע  בויחב  וביגה  הלעמו  ינבמ 65  ל-18%  בורק  יכ  הלע   TGI תרבח
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ליגל תמאות  וז  הלאשל  בויחב  םיבישמה  רועישב  היילעה  ברקמ 24-18 . דבלב  ל-2.5%  דוגינב  תאז  םהילא .' לגרתא 
.2013 ןוא , בלו  ןמ  ךותב  ינבמ 54-45 . ו-9.2%  ינבמ 44-35 ,  7.3% םיבשחממ , םיששוח  ינבמ 34-25   4.5% םיבישמה :

םוחתב תומגמ  חתנלו  תוהזל  הדעונ  הרבחה  .סטסו  ' צסמבש גדירבמייקב ' הזכרמו  תנשב 1983 , הדסונ  ץרסיר ' רטסרופ   .24
, תיביטקייבוא הנווכהו  קימעמ  רקחמ  םיקסעלו  םינוגראל  תקפסמ  רטסרופ  .םיקסעו  םינוגרא  לע  ןתעפשה  תאו  היגולונכטה ,

םיעיפשמ דציכ  ןיבהל  היתוחוקלל  םיעייסמ  הרבחה  תקפסמש  םיתורישה  .םיפיקמ  קוש  ירקסו  קוש  ירקחמ  לע  םיססובמה 
.היגולונכטב םהיתועקשה  לעו  תינוגראה  היגטרטסאה  לע  םהיתוחוקל , לע  םייגולונכט  םייוניש 

סמייג פאק  - פופ לש  רקס  .םינווקמ  בשחמ  יקחשמב  םיקחשמ  הקירמא  ןופצב  םירגובמ  הרשע  לכמ  העברא  יכ  אצמנ  רקחמב   .25
.הדובעה תועש  ךלהמב  םינווקמ  םיקחשמב  םיקחשמ  םישנאהמ  יכ 24%  הנש  התואב  אצמ  לטאיסמ –  םיקחשמ  תינרצי  - 

.Beck, & Wade, 2006 םג : ואר  העפותה  לע  . 10.10.2007 ונאליו ,
חתפמהש הנבותה , 'ב  הראב תוילכלכה  תורבחה  תעדותל  רודחל  הלחה  םוינלימה  לש  ןושארה  רושעה  לש  היינשה  תיצחמב   .26

םה .שדח  יגולונכטו  ינכרצ  דוק  םע  םיריעצב  רבודמש  הנבהב  ןומט  יאליג 27-18 )  ) ריעצה רודה  לצא  קווישה  תחלצהל 
.םיירלולס םיתורישב  םידבכ  םישמתשמו  תויתרבח , תותשרב  םיליעפ  תשרהמ , םהלש  עדימה  תא  םיבאוש 

הקיטקרפ איה  תונומת  ףותישש  הלוע  רקסהמ  .תרחא  וא  וזכ  תורידתב  תונומת  ףתשמ  לארשיב  ינש  טנרטניא  שלוג  לכ   .27
תונומת ףתשל  תגהונש  ליגה  תבכש  יאליגמ 15-17 .  80%- כו יאליגמ 12-14  .רעונ 76.4%  ינב  לע  דחוימב  הביבחש 
ןיטולחל תמלענ  תימויה  תונומתה  ףותיש  תקיטקרפ  יאליגבש 25-34 . וז  איה  םוי ) ידמ   ) רתויב הברה  תויביסנטניאב 

.2012 רורד , .הלעמו  יאליגמ 65 
תויוליעפה תחא  איה  םהב ,) הייפצו  תורדס  / םיטרס תדרוהל  הנווכה  ןיא   ) םירחאו בויטוי '  ' תמגוד םירתאב  םינוטרסב  הייפצ   .28

.יהשלכ תורידתב  טנרטניאב  םינוטרסב  תופצל  םיגהונ  לארשיב  טנרטניאה  ישלוגמ  .םילארשי כ-74%  ברקב  תוירלופופה 
ילוי 2011. שדוחב   Pew Internet ןוכמ לש  יאקירמא  רקחמב  לבקתה  המוד  ןותנ 

םיתעל  ) ההובג תורידתב  םינוטרסב  הייפצה  .תשרל  םינוטרס  םילעמ  טנרטניאב  תשלוגה  תידוהיה  הייסולכואהמ   91%
וז הייסולכוא  תצובקמ  קר 53%  לש 44-55 . ליגה  תצובקב  םשרנ  הייפצה  לפש  ליגל 43 . דע  דחוימב  החיכש  תובורק )

המכב םעפמ  תוחפ  דע  שדוחב  םימעפ  המכמ   ) תוקוחר םיתעל  םינוטרסב  םיפוצ  ו-74%  תובורק  םיתעל  םינוטרסב  הפוצ 
האוושהב תאז  .יהשלכ  תורידתב  טנרטניאל  ואדיו  ינוטרס  תולעהל  גהונ  לארשיב  םישלוג  השימח  לכמ  דחא  םישדוח .)
יפתשממ כ-20%  ו-25-34 . ןה 18-24  הז  םוחתב  רתויב  תוליעפה  ליגה  תוצובק  .ב  ' הראב םישלוג  העבש  לכמ  דחאל 

יפמ רתויו  םינוטרס  תאלעהב  םיקסועש  רעונהו  םידליה  רועישמ  םיינש  יפ  ולא , תוצובקמ  תחא  לכל  םיכייתשמ  םינוטרסה 
.2012 רורד , .הלעמו  ינבל ה-55%  האוושהב  שולש 

םג רישי  ןפואב  לועפל  הלחה  השיכרה  תובקעב  .פורג  ןשיימרופניא  הגיג  תא  ץרסיר ' רטסרופ  תרבח  השכר  תליחתב 2003   .29
, םחש ןילרמ  .הגיג  לש  ילארשיה  ףינסה  ןכל  םדוק  התייה  רשא  האלמה , התולעבב  תאצמנה  תב  - הרבח תועצמאב  לארשיב ,

ןכו קובסייפ , ומכ  תויתרבח  תותשרל  םיריעצה  לש  הריהנה  יכ  ב-2007 , ןויארב  הנייצ  לארשי , ץרסיר ' רטסרופ  תיל  ' כנמ
םיליבקמל םימוד  םיילארשיה  םיריעצה  לש  הכירצה  ילגרה  המכ  דע  תושיחממ  לארשיב  םיאקירמאה  םיגתומה  לש  םתחלצה 

םלוא ליג 18 , דע  םיריעצב  קווישו  םוסרפ  יבאשמ  תועיקשמ  לארשיב  תובר  תורבח  יכ  םחש , הנייצ  תאז , םע  .ב  ' הראב םהל 
.ילארשיה  Y-רוד ה לא  םהלש  םיקווישה  םירסמה  תא  תולדבמ  תוחפ  ןה 

.bona םיריעצל תיתרבחה  תשרה  'ל  כנמו  Orange תרבחב קוויש  'ל  כנמס ענצמ , זר  וילא  רבח   .30
םיליגר ו- טנרטניא  ישמתשמ  ויה  םיבישמה  ןמ  יכ 68.9%  הליגו  שיא , ללכש 2,581  ינופלט  רקס  תועצמאב  ךרענ  רקחמה   .31

.19.10.2006 סרטיור , .םימי  רפסמ  ךשמב  טנרטניאל  רוביח  אלל  להנתהל  ושקתה   13.7%
.Aboujaoude, 2012  .32

ופסאנש םינותנ  ןחבו  הידוושבש , הקסנילורק  ןוכמב  תויודבאתה  לש  העינמו  רקחמל  ימואלה  זכרמה  ידי  לע  להונ  רקחמה   .33
תורכמתהל םתייטנ  תא  ןחובה  ירטאיכיספ  ןולאש  םיקדבנל  וריבעה  םירקוחה  .םינוכית  ב-178  םירגבתמ  מ-11,956 

.םירומיהל תיגולותפ  תורכמתה  ןוחבאל  םייללכ  םירטמרפ  לע  ססובמה  (, YDQ תוביתה ישארב  רכומ  ןולאשה   ) טנרטניאב
.20.6.2012 ןבא , . Addiction תעה בתכב  ומסרפתה  יפוריאה , דוחיאה  ידי  לע  ןמומש  רקחמה , יאצממ 

(, 4.3%  ) דרפסב (, 4.6%  ) הינמורב (, 4.8%  ) הינמרגב םירגבתמה  המישרה -  ךשמהב  (. 5.3%  ) הינוטסאבו ( 5.8%  ) הינבולסב  .34
ברקב םשרנ  רתויב  ךומנה  םירוכמה  רועיש  (. 1.6%  ) הירגנוהבו ( 2.6%  ) תפרצב (, 3.1%  ) הירטסואב (, 3.8%  ) דנלריאב

.20.6.2012 ןבא , (. 1.2%  ) הילטיאמ םירגבתמ 
ןוכיסה ב- תא  ולעה  םילטבומ  םירוה  טנרטניאל , תורכמתהל  ןוכיסה  תא  ולעה ב-40%  תינוריע  הביבסב  םירוגמ  יכ  אצמנ   .35

תא ולעה  םייגולויבה  םירוהה  םע  אלש  םירוגמו  םיינש  יפ  ןוכיסה  תא  ולעה  דליה  לודיגב  הכומנ  תוברועמ  םע  םירוה  , 68%
תורכמתה חתפל  הובג ב-61%  ןוכיסב  םיאצמנ  םיעובק  גוז  תב  וא  גוז  ןב  םע  םירגבתמ  יכ  אצמנ  ןכ  ומכ  .השולש  יפ  ןוכיסה 

.20.6.2012 ןבא , .טנרטניאל 
.20.6.2012 ןבא ,  .36

.17.8.2012 ליפוקוד ,  .37
.Greenfield, 2003  .38

iBrain: Surviving the םשב : (,  Gigi Vorgan  ) ןגרוו יגיג  ותשא  םע  דחי  בתכש  רפסב  ומסרופ  ויאצממ   .39
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.Technological Alteration of the Modern Mind. Small & Vorgan, 2008
.17.8.2012 ליפוקוד , ךותב :  .40

.20.6.2012 ןבא ,  .41
.Pew Research Center, January 2014 טלבאט. ילעב  ןופטראמס ו-42%  םתולעבב  םיקיזחמ  םינקירמאהמ   58%  .42

ינבמ 64-50  49% ינבמ 49-30 , .והשלכ 74%  ירלולסב  וקיזחה  ינבמ 65 + ינבמ 64-50 ו-74%   88% ינבמ 49-30 ,  97%  .43
.Pew Research Center, January 2014 ןופטראמסב. וקיזחה  ינבמ 65 + ו-19% 

sms-ב ןכות , יתורישב  םינושאר  םישומיש  תוארל  ןתינ  ינב ה-12-7  ברקב  רבכ  םינש , ןתואמ  רלולסה  תורבח  ינותנ  יפל   .44
םיסחיימ תורבחבו  הלאכ  םיתורישב  שומישה  ףקיהב  שממ  לש  הגרדמ  תציפק  תשגרומ  ליגב 15-14  .הקיסומ  לש  הדרוהו 

תכפהנ םירבח  םע  היצקארטניאהש  לככו  תיבל  ץוחמ  רתוי  בר  ןמז  םיאצמנ  םהש  לככ  םידליה -  לש  תואמצעה  תדימל  תאז 
.26.4.2007 ץנג , - רדניל .לדג  ירלולסב  םהלש  שומישה  ףקיה  ךכ  רתוי , הבושחל 

תלבק (, 50%  ) תויצקילפא תדרוה  (, 52%  ) ליימ לש  הלבקו  החילש  (, 60%  ) טנרטניאב השילג  (, 81%  ) םינורסמ תחילש   .45
Pew (. 21%  ) ואדיו תחישב  תופתתשהו  ( 48%  ) הקיזומל הנזאה  (, 49%  ) םינוויכו תוצלמה  ללוכ  םוקמ , יולת  עדימ 

.Research Center, April - May 2013
.Duggan & Smith, 16.9.2013 המאתהב. 63% ו-34%   .46

הארה רקסה  ךרענש ב-2011 . רקסב  האוושהב ל-52%  הזכ , ןופלט  םתושרב  יכ  וחוויד  רקסב  ופתתשהש  םישלוגהמ   64%  .47
תנשב 2012 םישלוגהמ  יכ 22%  אצמנ  טלבאט ב-2012 . תועצמאב  לארשיב  טנרטניאב  םישלוגה  רועישב  תרכינ  היילע  םג 

.9.1.2013 דוד , ףוסב 2011 . דבלב  האוושהב ל-12%  וז , המרופטלפב  םיתעל  ושמתשה 
.2012 רורד , ךותב   .48

.12.11.2012 ילארשיה , טנרטניאה  דוגיא   .49
.4.3.2013 ןמפוה ,  .50

רופגניס הידווש , וגרוד  לארשי  ירחא  .עצוממב  םויב  תוקד  ךשמב 80  תויצקילפאב  שמתשמ  לארשיב  רגובמ  יכ  הליג  חודה   .51
לע הנש  התואב  ימויה  עצוממה  דמע  תאז , תמועל  תירבה , תוצראב  .עצוממב  םויב  שומיש  תוקד  רתוי מ-70  םע  קרמנדו ,

.27.6.2012 הוור , .דבלב  םויב  תוקד   38
.20.6.2013 הטילש , ךותב :  .52

.20.06.2012 רנדוק ,  .53
.זכרמ ביבא  לת  תבכרה  תנחתב  םיפיצרהמ  דחאב  המלוצ  תנש 2014  תליחתב  קובסייפה  תשרב  הצפוהש  תונומתה  תחא   .54

.םיפיצרה רבעל  טבמ  רישימש  דחא  עסונ  דבלמ  ןופטראמסה  יכסמב  םיעוקשו  םשאר  םיניכרמ  םיעסונה  לכ  םיארנ  הנומתב 
.טיבמ אוה  ןאל  הייהת "  " תפסוה ךות  לוגיעב  ריעצה  ףקוה  הכירע  תנכות  תועצמאב 

.Jantz, 2012 ואר :  .55
.22.4.2010 ןלפק , ךותב : ינב 19-13 . רעונ  ינב  ופתתשה 2,089  רקחמב   .56

םיראתמ שילשכ  .דעור  וא  לצלצמ  וניא  ןופלטה  רשאכ  םג  םינוכדעו , תוחיש  תועדוה , םיקדוב  ירלולסה  ילעבמ  שילש  ינשכ   .57
.Smith, 30.11.2012 וידעלב ." םהייח  תא  ןיימדל  םילוכי  אל  םהש  והשמ  ירלולסה כ" תא 

תויגולונכטו תונשדח  רקחל  סיי 2014  צ' סנכ  תרגסמב  גצוהו  םינופטראמס  ילעב  םיטנדוטס  ברקב 84  ךרענ  רקחמה   .58
.9.2.2014 גרבדלוג , ךותב : .הדימל 

.Rosen 7.5.2013 ודרפו. הנאידניא  תואטיסרבינואב  השענ  רקחמה   .59
יאליגב 30-18 םיריעצ  עוצקמ  ישנאו  םיטנדוטס  ברקב 1,800  ( Cisco  ) וקסיס תרושקתה  תיקנע  רובע  ךרענש  ימלוע  רקסב   .60

םיבישמהמ שילשכ  .הטימב  םימכח  םינופלטב  םישמתשמ  ( 75%  ) םיבישמ העברא  ךותמ  השולש  יכ  הלע  תונידמ , מ-18 
םיחלוש םהש  ורמא  ( 46%  ) תיצחמ טעמכ  היטבמאה , רדחב  םימכח  םינופלטב  םישמתשמ  ( 33%  ) םלועה יבחרב  םיריעצהמ 

לכמ דחא  .םירבחו  החפשמה  םע  תוחורא  ךלהמב  תויתרבח  תוידמל  םיסנכנו  ינורטקלא  ראוד  םיקדוב  טסקט , תועדוה 
The 2012 Cisco Connected World הגיהנ. ידכ  ךות   SMS תועדוה חלשש  הדוה  ( 20%  ) םילאשנ השימח 

.Technology Report
וא תועדוה  תוחיש , ספספל  אל  ידכ  ןופלטה , םע  םינשי  םיאקירמאהמ  יכ 44%  הארה  ךרענש ב-2012 , , Pew ןוכמ לש  רקס 

.Smith, 30.11.2012 הלילה. ךלהמב  םירחא  םינוכדע 
הכ םיתיעל  םהלש , םימכחה  םינופלטה  תא  םיקדוב  םה  יכ  ורמא  ( Cisco  ) וקסיס לש  ימלועה  רקסה  לע  םיבישמהמ   29%  .61
ידכ ישיאה  ןופטראמסה  תא  קדוב  ( 20%  ) השימח לכמ  דחא  תימלועה , המרב  .הריפסה  תא  םידבאמ  םהש  ךכ  תופוכת ,

ל-30 תחא  תוחפל  םהלש  םימכחה  םינופלטה  תא  םיקדוב  םיבישמהמ  ( 33%  ) שילש .תוקד  רשע  לכ  תוחפל  ןכדעתהל 
וא םיטסקט  םיליימ , יכרצל  םהלש  םימכחה  םינופלטה  תא  יתייפכ  וא  עדומ  אל  ןפואב  םיקדוב   Y-רוד ה ינבמ  .תוקד 60% 

.The Cisco Connected World Technology Report, 2012 תויתרבח. הידמ  ינוכדע 
.7.11.2013 ריאמ , ךותב :  .62

עגונה לכב  םיזוחא )  65.6  ) תונב ןיבל  םיזוחא )  49.3  ) םינב ןיב  לש 0.1 ) אפלאב   ) קהבומ לדבה  אצמנש  הדבועה  ןויצל  היואר   .63
רכמתהל יללכ  ןפואב  םיטונ  םירבגש  הדבועב  ילוא  הזל  רבסהה  תא  תולתל  רשפא  .הנישה  ןמזב  ירלולסה  תא  לרטנל  ךרוצל 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

(. תורכמתהל ינוציק  ןממס  אוה  הנישה  ןמזב  ירלולסה  יוביכ  יאש  החנהב  תאז   ) םישנ רשאמ  רתוי 
.Schreckinger, August 2014 הלש. הירוטסיההו  העפותה  לע  רמאמ  ןיזגמ  ןוטסובה  םסרפ  ב-2014   .64

.20.2.2014 ןזור ,  .65
.Cohen, 16.5.2013 ךותב : . Computers in Human Behavior ןוחריב ילויב 2013  םסרופ  רקחמה   .66

הכירצ תוברת  תאז  .ינרמוחה  םזילטיפקה  ילערמ  קלח  הווהמו  תוינקל  דובעשל  ותוהמב  המוד  תרושקתל  דובעשה   .67
יפמ םג  תורוקיב , רתויו  רתוי  תולוע  הנורחאלש  אופא  יעבט  .ורצוי  לע  םקש  יגולונכט  םלוגל  הכפהש  תיתייפכו , תיטסינודה 
תא ריכזמש  דגנ  לג  ינפב  םידמוע  ונחנא  ילוא  .התיא  דדומתהל  דציכ  םינוש  תונויערו  תאזה , תוברתה  לע  םיריעצ , םישנא 

ראשמו קובסייפמ  םיקתנתמש  םישנא  לש  שדח , דנרטל  םידע  ונחנא  הנורחאה  הפוקתב  .יגולוקאהו  יתואירבה  ךלהמה 
איה תאזה  המגמל  תוינונסה  תחא  יתימאה ." םלועה   " תארקנש הקיתעה  תיתרבחה  תשרל  שדחמ  רבחתהל  הרטמב  תותשרה 

תויהל תשקבמ  איה  .סופספבש  האנהה   - JOMO - Joy Of Missing Out יגולואידיאה וגולה  תחת  תלעופש  העונת 
הב שומישה  תא  ןנמל  םימיוסמ , םיעגרב  היגולונכטהמ  קתנתהל  הסרפ -  בוביס  תושעל  םיצורש  הלא  לכ  רובע  תיבה 
םא קפס  לבא  םלועב –  םיברתמו  םיכלוה  הלש  םידיסחה  .ןופטראמסה  תמלצמ  ךרד  אלו  ןאולמב -  תויווח  תווחל  ליחתהלו 
אל טושפ  םהש  ושיגרה  םישנא  ידמ  רתויש  םושמ  הארנכ  וישכע ? אקווד  הרוק  הז  לכ  המל  .קובקבל  דשה  תא  ריזחהל  רשפא 

.Williams & Penman, 2011 .רתוי םילוכי 
ברקב 1,686 בר  ןמז  ךשמב  ךרענש  רקסב , .תוריעצ  רתוי  ליג  תובכשל  ןמזה  םע  תרדוח  ןופטראמסל  תורכמתהה  תעפות   .68
ל94%- יכ  אצמנ  רמושה , לתב  רנטרג  ןוכמב  הנירקו  ןטרס  לש  היגולוימדיפאל  הדיחיה  ידי  לע  ו-ט ' ז ' תותיכב  םירענ 

דוע םיירלולסה  םינופלטב  שמתשהל  וליחתה  םידלי  םתואמ  .תידעלבה 2%  םתולעבב  ירלולס  ןופלט  שי  רבכ  םירענהמ 
, רפס תיב  ליגל  ועיגה  אל  ןיידעש  םידלי  יפלא  תורשע  לארשיב  שיש  רמוא  הז  םיטלחומ  םירפסמב   6  . ליגל ועיגה  םרטב 

.ירלולסב שמתשהל  ולחה  םידליהמ  רבכ 81%  ליג 12  דע  לכה , ךסב  .ףטוש  ןפואב  םיירלולס  םינופלט  םילעפתמ  רבכו 
רתוי םיחלוש  םידליהמ   9% ףרה : אלל  וב  םישמתשמ  םהו  םידליה  לע  רתויב  ביבחה  תרושקתה  יעצמאמ  דחא  אוה  פאסטווה 

םיקובד םה  המכ  דע  .םויב  תועדוה  שמחמ  תוחפ  קרו 31%  םויב ; םינורסמ  רתוי מ-30  םיחלוש   37% םויב ; םינורסמ  מ300 -
אל םידליהמ  קר 20%  תוחיש .) רתוי מ20 - םתיצחמ   ) םויב תוחיש  רתוי מ-10  םישוע  םהמ   27% אבה : ןותנה  דיעי  ןופלטל ,
(. ךשמהל החישה  תא  וחדיו  ונעי  ו-31%  ליגרכ , ורבדיו  ונעי  םהש  ודוה   47%  ) תילעמב םיאצמנ  םהשכ  ןופלטל  ללכב  ונעי 

.23.9.2014 טחוש ,
.Aboujaoude, 2012  .69
.Aboujaoude, 2012  .70

ידכ לשמל  ךכ  .ילטיגידה  םוידמב  םירסמ  לש  בחר  דענמב  רגובמה  רודהמ  רתוי  םישמתשמ  ריעצה  רודהש  ןייצל  יואר   .71
(. יליימס רקיעב   ) םינוקיטומיא םיבלשמ  םה  םרייאל  וא  תושגר  עיבהל 
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