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 סמלים ושפה בקבוצת השווים באינטרנט:
רטוריקה, היגדים ואיקונוגרפיה

אורן גולן*21

נעורים  של  חדשות  פרקטיקות  ושל  סמלים  של  בהבניה  דן  זה  מאמר  תקציר. 
ברשת. ניתוח סמיוטי של סמלים ודפוסי שיח בין בני נוער באינטרנט מעיד על 

נוער  תרבויות  של  וביטויים  יחסים  הבניית  שייכות,  קבוצות  של  יצירתן  אופן 

קבוצות  בארבע  ותצפיות  נוער  בני   38 עם  עומק  ראיונות  כולל  המחקר  ברשת. 

דיון ברשת. המאמר בוחן לקסיקון חדש של בני נוער המורכב משלושה אמצעים 

 )1( באינטרנט:  השווים  בקבוצת  ופעילויות  משמעויות  יחסים,  ליצירת  מרכזיים 

מטפורות איקונוגרפיות של פנטזיה, צחוק ולעג; )2( רטוריקה של יחסי אחווה; )3( 

היגדים של האנשה וסולידריות. בניגוד לטענה של חוקרי אינטרנט, חינוך ונוער 

בדבר דלות, ניכור ובידוד חברתי של בני נוער מול המחשב, מחקר זה מצביע על 

וכן על  נוער מבטאים משמעויות מתוך עולמות חווייתיים,  האופנים שבהם בני 

על  השפעה  ובעלי  אוטונומי  תרבותי  מרחב  ביצירת  פעילים  משתתפים  היותם 

התרבות ועל השפה. 

מבוא

האופי  נוער.  בני  של  ותרבויות  יחסים  בתחום  המחקר  את  מאתגרת  הווירטואלית  הזירה 
הדינמי של הסביבות הדיגיטליות ־ שם כלים וממשקים משתנים כל הזמן, סביבת העבודה 
זמנית )ephemeral(, דפי הרשת משתנים ללא היכר במרוצת הזמן, והמערכת הטקסטואלית 
בסביבה  הנעורים.  תרבות  בגילויי  שינוי  מזמן  ־   )Aarseth, 1997( קבועים  אינם  והידע 
ויזואלית–וירטואלית הסמלים, הקודים והיחסים החברתיים הנבנים מקבלים תפנית, והזירות 
נעשות מקום לצמיחה של מבנים חברתיים ושל יחסים לא צפויים. במאמר זה אבקש לבחון 

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, והמסלול לחינוך בלתי פורמלי, מכללת בית ברל  21*
מאמר זה מוקדש לזכרו של פרופ‘ ראובן כהנא )1931—2003(. מורה יקר וסוציולוג מוביל בחקר תרבויות   

הנוער בישראל. המחקר נתמך על ידי האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך ומרכז לוי אשכול לחקר 

הכלכלה, החברה והמדיניות בישראל באוניברסיטה העברית. ברצוני להודות להערותיהם המועילות של 

חברים–עמיתים שקראו גרסאות מוקדמות של המאמר והאירו לי על תוכנו. תודות לפרופ‘ אייל בן–ארי, 

זוהר קמפף. על  וד“ר  יעקב הכט  זיבצנר, ד“ר  נורית שטדלר, ד“ר בתיה  ז“ל, ד“ר  פרופ‘ ברנדה דנט 

עזרתם, שלמי תודות. ברצוני גם להודות לקרן פולברייט )Fulbright( על המלגה ולאוניברסיטת ניו יורק 

)NYU( על הארוח המוסדי.
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את משמעותם של הסמלים המתהווים בתקשורת מתּווכת המחשב בקרב בני נוער בישראל 
באמצעות ניתוח סמיוטי, ולהאיר את אופן יצירתן של קבוצות שייכות, את הבניית היחסים 

בתוכן ואת ביטויי הנעורים ברשת. 
מחקרים על יחסים ועל פעילויות של בני נוער ברשת הדגישו את יכולתם של הנערים 
ליישם ולהפעיל תוכנות, משחקים ופעילויות בלוגיקה של טכנולוגיה מתקדמת וסביבה משתנה, 
ואף להסתגל ולהתרגל אליהן. חוקרים הצביעו על אפשרויות פיתוח של יחסי ידידות ואהבה 
ניידים,  טלפונים  וירטואליים,  בכלים  שימוש  בשל  ומשתנים  המתחזקים  יחסים  באינטרנט, 
 Ben-Ze’ev, 2004; Castells, Fernandez-Ardevol, Qiu משחקי מחשב וכדומה )ראו למשל
 & Sey, 2007; Kasesniemi & Rautianen, 2002; Mesch & Talmud, 2006; Rafaeli &
Sudweeks, 1998(. טענה מרכזית העולה מהספרות על נוער ואינטרנט היא שהסדר החברתי 
בני  נחשפים  לביטוי עצמי, שאליהם  כלים  הדיגיטלי מתאפיין במערכת חדשה של  במרחב 
 Livingstone, ;2001 ,נוער הנוטים לאמצם בקלות רבה יותר מכל קבוצה חברתית אחרת )הכט
 2002; Rideout, Roberts & Foehr, 2005; Suoranta & Lehtimaki, 2004; Thurlow &
McKay, 2003(. כפי שאראה במאמר, בני הנוער מאמצים טכנולוגיה וכלים הנבנים ברשת 
ומסתגלים אליהם במהירות רבה, אך הם גם משתמשים בהם לבניית יחסים חדשים, ליצירתיות 

תרבותית )של סמלים ושפה( ולהגדרה מחודשת של צביון הנעורים. 
בשביל בני נוער ההשתתפות בקבוצות שווים היא בעלת חשיבות רבה לפיתוח העצמי 
קרובות  לעתים  מצטיירים  המחקרית  ובספרות  הפופולרי  בשיח  נוער  בני  זהות.  ולהבניית 
כתלותיים, כבעלי נטייה לקונפורמיות ולנהירה אחרי אופנות משתנות וכסוכנים המונהגים 
 Coleman, 1974; Dornbusch,( השווים  בקבוצת  הדומיננטיים  המשתתפים  ידי  על 
השווים  קבוצת  כיצד  אראה  זה  במאמר  אלו,  לדימויים  בניגוד   .)1989; Maxwell, 2002
מרצון  ולהשתתפות  חדשני  סימבולי  לביטוי  מסגרת  הנוער  בני  עבור  יוצרת  הווירטואלית 
בשיח התרבותי. בני הנוער בפעילותם ברשת אינם רק מיישמים ומסגלים קודים טכנולוגיים 
וויזואליים המובנים ומאורגנים בעבורם ברשת, ואינם משתמשים ברשת רק כזירה למפגש 
של  ובשינוי  בבנייה  ביצירה,  פעיל  חלק  לוקחים  אלא  יחסים,  ליצירת  וכאמצעי  ולמשחק 

מרחב הנעורים. 
המאמר מבוסס על מחקר שערכתי בשנים 1998—2006 על פעילותם של בני נוער ברשת. 
כדי לבחון היבטים מגוונים של יצירתיות ובניית יחסי נעורים ברשת קיימתי ראיונות עומק 
עם נערים, וירטואוזים טכנולוגיים, וניתחתי את הלקסיקון של בני הנוער בארבע קבוצות דיון 
ברשת, כפי שהוא מתגבש בקבוצות דיון ישראליות )תמונות, אווטרים וביטויים מילוליים(. 
בניתוח המערכת הסמלית שעלתה מהראיונות ומהפורומים בלטו שלושה אמצעים מרכזיים 

ליצירת יחסים, משמעויות ופעילויות:
1. מטפורות איקונוגרפיות של פנטזיה, צחוק ולעג ־ ניתוח הדימויים האיקונוגרפיים של 
בני הנוער מבליט אופנים חדשים של הצגת העצמי בקרב קבוצת השווים ברשת. הצגת העצמי 
של בני הנוער מובנית במסגרת הכללים החדשים של האינטרנט, זירה שבה נורמות מוכרות של 
אינטראקציה חברתית מאורגנות מחדש. כמו כן, בני הנוער יוצרים סמלים ויחסים תוך כדי שינוי 

המבנים הקיימים ברשת ויצירת עולמות של פנטזיה והומור המאפשרים התנסויות מגוונות. 
להעמיק  מאפשרים  והרטוריקה  הסמלי  המערך  ־  ואמון  אחווה  יחסי  של  רטוריקה   .2
יחסים וליצור קודים של התקשרות בין המשתתפים בקבוצה. רטוריקה של היכרות, מחויבות 
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את  ומפתחת  הווירטואלית  השווים  לקבוצת  היחיד  השתייכות  את  במבחן  מעמידה  וקשר 
האמון החברתי בקרב בני הנוער.

על  מצביעה  האידיומטיים  בצירופים  התבוננות  ־  וסולידריות  האנשה  של  היגדים   .3
הצירופים  השווים.  קבוצת  את  המכוונות  הנורמות  את  הנוער  בני  יוצרים  שבהם  האופנים 
מבליטים את האופן שבו בני הנוער מנהלים משא ומתן על הגדרת גבולות הקהילה כלפי 
חוץ ואת הריבוד הפנימי של חבריה. בתהליך זה השימוש בסמלים מאפשר הבניית מציאות 
המשכית ורב ממדית המגלמת את המתחים השוררים בקבוצת השווים )הבאים לידי ביטוי 
גילויי  כמו  הקבוצתי,  במבע  חדשים  ובאלמנטים  בקהילה  ובפולמוסנות  באסרטיביות 

אינטימיות פומביים(.
בני  היחסים מלמדים על הרחבת המערכת הסימבולית של  ליצירת  שלושת האמצעים 
הנוער הישראלים באינטרנט. באמצעי הראשון מודגשים ביטויים של ניהול הצגת העצמי, 
ובשני האמצעים האחרים מודגשת הבניה של סולידריות באמצעים סימבוליים: אחווה, אמון 
והאנשה. הרחבת המערכת הסימבולית של בני הנוער באה לידי ביטוי במעבר מיחסים של 
אופן  על  השלכות  שלהם   ,)performance( והיצג  חברתית  לאינטראקציה  פנים  אל  פנים 

הבניית היחסים והאינטראקציה של בני נוער.

שיטת המחקר

המחקר מבוסס על 38 ראיונות עומק עם נערים ונערות שנערכו בשנים 1998—2006. מרואיינים 
אלה הם וירטואוזים וירטואליים, כלומר בני נוער פעילים ברשת שהגיעו לדרגות גבוהות של 
מומחיות בתחומי הטכנולוגיה ויוצרים תרבות אקסקלוסיבית בעלת קודים ייחודיים. בהמשך 
לכך בחרתי לנתח מקרה מבחן קיצוני )critical case study(.1 הנחקרים נבחרו לפי שלושה 
קריטריונים: )1( התבוננות בפעילותם היומיומית של הגולשים; )2( הנחקרים רואים עצמם 
כפעילים בתחומי המחשב ותקשורת המחשבים; )3( טווח הגילים שלהם הוא 13—21. איתור 

המרואיינים נעשה בשתי דרכים עיקריות:
1. כדור שלג ־ מרואיינים שאותרו בדרך זו הם כאלה שאינפורמנטים2 הפנו אותי אליהם 
וסייעו לי לפגוש אותם, וכן מרואיינים שהגעתי אליהם באמצעות אנשי קשר, כגון הורים, 

וליבס,  )למיש  ויצירת קשרים באוכלוסייה  שלא כמו מחקרים הבוחנים את היקף השימוש באינטרנט   1

Lenhart & Madden, 2007; Mesch, 2001;1999( ומחקרים שסיכמו את שיעורי הופעתם של יחסים, 

במחקר זה נבחן אופי היחסים והקשרים המתהווים בין בני הנוער באמצעות המחקר על הווירטואוזים 

 Smelser, 1976, pp.( סמלסר  ראו  להרחבה   .critical/deviant case analysis בבחינת  הטכנולוגיים 

.)158–159
הדרגתי,  בתהליך  והפכו,  דוא“ל שלהם  כתובות  או   ICQ מספרי  מרואיינים  לי  העבירו  רבות  פעמים   2

אחר  ולעקוב  בפורומים  בהם  שצפיתי  חומרים  בדבר  ולהתייעץ  לחזור  יכולתי  שעמם  לאינפורמנטים 

פעילויות המבוצעות על ידם באינטרנט. עם אינפורמנטים אחדים שמרתי על קשר של פנים אל פנים 

יכולתי לחלוק לבטים שעלו במחקר מתוך  והממסר המיידי  ועל קשר טלפוני, אך באמצעות הדוא“ל 

התאמה לשעות פעילות ולרמות אינטנסיביות משתנות של המשתתפים.



סמלים ושפה בקבוצת השווים באינטרנט  אורן גולן    392

אנשי  ידי  על  רבה  במידה  נבחרו  אלה  מרואיינים  וחברים.  אנשי מחשבים מהצבא  מורים, 
הקשר הללו, שהעידו על מיומנותם הנצפית של הנבדקים בתחומי המחשוב והאינטרנט.

ובחדרי  הדיון  בקבוצות  אינטרנט,  באתרי  פגשתי  רבים  מרואיינים  ־  אינטרנט   .2
השיחה )צ‘טים(. מרואיינים אלה נבחרו בעיקר לאחר שהבחנתי בהופעתם החוזרת ונשנית 
בחדרי הצ‘ט, על סמך דיווחם שהם פעילים בתחום תקשורת המחשבים, או לאחר שזיהיתי 
היכרות  אישיים,  ובלוגים  אתרים  הקמת  לרבות  מגוונים,  אינטרנט  בתחומי  פעילותם  את 
גרפיקה,  )מוסיקה,  אמנות  של  וההפצה  היצירה  מתחום  וכן  משתתפים,  מרובי  ממשחקים 

איורים דיגיטליים וכדומה(. 
האישיים.  מחשביהם  וליד  הנוער  בני  של  ובחדריהם  בבתיהם  נערכו  הראיונות  רוב 
ושיח.  סמלים  והסבירו  פירשו  באינטרנט,  בפעילותם  הנוער  בני  אותי  שיתפו  זו  בדרך 
)כגון קובצי מוסיקה, תמונות, קובצי משחק  נבחנו ארטיפקטים המועברים ברשת  כן,  כמו 
וגרפיקה ממוחשבת(, ונערך ניתוח הרמנויטי של טקסטים מארבע קבוצות דיון שנבחרו לפי 
העדפותיהם של המרואיינים ושל אנשי המפתח, בהתאם לנושאי תוכן ופעילות שהתבררו 

כפופולריים בקרב בני נוער:
אתר  )מכונה  מובילה  ישראלית  כדורסל  לקבוצת  הערצה  קבוצת  במסגרת  ־  ספורט 

צהבת(.
.)Fresh באתר Warez תוכנה ־ קבוצה של בני נוער הדנה בפעילות טכנולוגית )פורום

משחקים ־ קבוצת שחקני רשת )גיימרים( המתמקדים במשחק תפקידים מסוים )דיאבלו 
.)]Diablo[

יחסים בין–אישיים ־ קבוצה הדנה ביחסים בין–אישיים ומתמקדת בקבוצת גיל הנעורים 
)פורום וואלה ־ 16 פלוס–מינוס(.

)posts( שהועברו בין המשתתפים  ארבע קבוצות הדיון כללו קורפוס של כ–500 תשדורות 
ונאספו בשנים 2001—2003. תשדורות אלו נתנו מושג על גודל הקבוצה הווירטואלית, שיעורי 
ההשתתפות ואופי ההתנהגות.3 מאחר שהשפה והתחביר של התשדורות קשורים במשמעויות 
 Holquist,( תרבותיות, הם חושפים את הדינמיקה של בינוי הקבוצה, את דפוסי הדיאלוג 
את  לבאר  כדי  אינפורמנטים  של  סיוע  דורשים  וכן  והאמון,  החליפין  הידידות,   ,)2002

משמעויותיהם של הסמלים, הסמויות לעתים מעיניו של מתבונן חיצוני.
מבחינת הרכב האוכלוסייה הנחקרת, רוב המרואיינים )יותר משני שלישים( היו בנים. 
הרכב זה נובע מדומיננטיות הבנים בתרבות הנעורים באינטרנט )בייחוד בסוף שנות התשעים 
בשנים  משתנה  שהיא  מעידים  שאינדיקטורים  במגמה  מדובר  האלפיים(.�  שנות  ותחילת 
שנערות  ניכר  זאת,  עם  נערים.  של  לזו  משתווה  נערות  של  שפעילותן  כלומר  האחרונות, 
 Thurlow & McKay, ;2005 ,נוטות לאמץ תרבות נעורים דיפרנציאלית באינטרנט )וייסמן
2003(. הטיה זו בהרכב הנחקרים מותָנה במידת מה באמצעות שימוש באינפורמנטים בני 
שני המינים. למרות זאת, בחרתי לראיין בעיקר בנים בשל ההבדלים המגדריים בין פעילות 

הווירטואוזים ובין זו של הווירטואוזיות. 

דוגמה לניתוח מסוג זה ראו אצל ביים )Baym, 2000(, ודוגמה לניתוח ההיבטים הוויזואליים ראו למשל   3

.)Danet ,2001( אצל דנט

.)Losh, 2004( על הפער הדיגיטלי בתחום המגדרי במחקר אורך ראו אצל לוש  �

•

•
•

•
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מטפורות איקונוגרפיות של פנטזיה, צחוק ולעג

עיון במערך הסימבולי של בני נוער מאפשר להתבונן באופיו של המרחב החברתי של קבוצת 
בני  של  פעילותם  את  המאפיינת  הסימבולית  המערכת  כללי  באופן  באינטרנט.  השווים 
הנוער באה לידי ביטוי במערך דימויים וסימנים המאפשר דרגות גבוהות של הבעה עצמית 
מתחומי הבדיון )כגון מדע בדיוני(, הדמיון )הקשורים לעולם הפנימי של הנער או הנערה( 
ואקספרסיביים.  יצירתיים  בממדים  הרוויים  וכדומה(,  קסומות  ממלכות  )כישוף,  והפנטזיה 
מניתוח הראיונות והטקסטים עולה שהתרבות הסמלית של המרואיינים מתאפיינת באמצעים 
דמיוניים מחד גיסא, ובביטויים לגלגניים מאידך גיסא. סמלים אלו גזורים ממושגים מוכרים 
בעולם הילדים והנוער, ולפיכך הם מעודדים פיתוח יחסים המתבססים על חליפין של הומור 
למשל,  כך  השווים.  בקבוצת  ההשתתפות  של  האטרקטיבי  היסוד  את  המגדילה  ויצירתיות 
כששאלתי את ש‘ בן ה–15 מירושלים מה הוא חושב על כינויים של אנשים אחרים בצ‘טים, 
אוהב.  הכי  שאני  הכינויים  לדעתי  אלה  שמצחיקים.  טיפשיים  כינויים  “יש  השיב:  הוא 
מיני  וכל  ‘קרא–מן’5  מיני  כל  עליי,  אהוב  הכי  השני  הכינוי  שהם  דמויות,  של  כינויים  יש 
לסכם  אפשר  ומשמעותם.  ברשת  הכינויים  בדבר  לשאול  נהגתי  בראיונות  כאלה”.  דברים 
יפים  כינויים  “יש  ומצחיקים”;  “משעממים  הזה:  באופן  המרואיינים  של  תשובותיהם  את 
מטומטמים”;  וחלק  נחמדים  “חלק  משעממים”;  או  חולניים  ממש  כינויים  ויש  ויצירתיים, 
“לפעמים מצחיקים ולפעמים די מטופשים”; “חביב, כינויים מקוריים ומצחיקים”; “מגוחכים” 
דביליים”;  ולפעמים  “מצחיקים  טובים”;  דברים  להם  יש  ולפעמים  “מטומטמים,   ;)2(
“מצחיקים” )9(; “נחמדים” )2(; “די ילדותי”; “הכינויים האחרים מתאימים בחלקם לאנשים 
שזהו כינוים, וחלקם נראים לי די טיפשיים”; “הכינויים של האחרים מתאימים להם”; “אני 
חושב שהם רגילים בסך הכול. לכולם יש כינויים שנוצרים בצ‘ט”; “לא מעניין אותי, השם 
גמור”;  “בסדר   ;)2( “נחמדים”  “יצירתיים”;  אליו”;  אתייחס  שאני  כדי  בולט  להיות  צריך 
ה, חלקם מטופשים בעיניי”;  ּבָ ַסּבַ ומצחיקים”; “חלקם  “מגוחכים אך מצחיקים”; “סתמיים 
“מגוונים ומיוחדים”; “מצחיקים ומוזרים”; “מדליקים” )2(; “מעצבנים ולפעמים מצחיקים”; 

“מעניינים לפעמים”. 
בתשובותיהם של בני הנוער אנו רואים התייחסות הומוריסטית לכינויים, שמעודדת יחסי 
ידידות והמשכיות לאינטראקציה. הנשאלים מביעים התייחסות קלילה ומקבלת כלפי כינויים 
ברשת, גם אם חלקם מסתייגים מהם )בתשובות “די ילדותי” או “מוזרים”(. תשובות נוסח 
ה” או “מדליקים” מעידות על יחס אוהד לסמלים אלו. תשובות נוסח “מצחיקים  ּבָ “חלקם ַסּבַ
ומוזרים”, “משעממים ומצחיקים” ו“יש כינויים יפים ויצירתיים, ויש כינויים ממש חולניים 
או משעממים”, מצביעות על ניגודים של משמעות. אותם נחקרים ביקשו לנתח את משמעות 
כדי להצביע על משמעות מעורפלת  בניגודים  ובהתבטאותם המילולית השתמשו  הטקסט, 
הפרשנויות  לרוב  משותף  מכנה  הוא  ההיתולי  ההיבט  בעיניהם.  טומן  שהטקסט  ורבגונית 
שניתנו לייצוג הווירטואלי. כשביקשתי ממרואייניי לדרג את המידה שבה הם מפעילים את 
כן  עושים  שהם  השיבו  מהנשאלים(  רבעים  )כשלושה  רובם  בפנטזיה,  ומשתמשים  הדמיון 
במידה רבה. נכונותם להפעיל את משאבי הדמיון והפנטזיה, בצד התייחסות קומית לביטויים 

כינוי גנרי של הדובר לגיבורי על, כגון סופרמן, ספיידרמן או באטמן.  5
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השאובים מעולמות אלה )כפי שעלה בתגובותיהם לגילויי היצירתיות והפנטזיה בכינויים(, 
עוררה עניין בדבר הקישור שבין הדמיוני לקומי בתודעה ובשיח של בני הנוער באינטרנט.

התבוננות במרחבי הכתיבה של בני הנוער בפורומים הדגישה את מקומם של האָווָטרים 
)avatars( כדפוסי הסמלה שכיחים. אווטרים הם ייצוגים גרפיים של הגולשים באינטרנט.6

לא בכל פורום של קבוצות הדיון ניתנת האפשרות הטכנית לסימון ויזואלי של המשתתפים, 
אך באלה שקיים בהם ייצוג גרפי של אווטרים מתגלה לפנינו עולם ייצוגי המגדיר מחדש 
את מושג הֵשם,� ואנו רואים את הכינוי המטפורי של המשתתפים. בניגוד לאתרים ישראליים 
של רומנטיקה והיכרות שנועדו לצעירים, שם הצגת המראה החיצוני היא העיקר, הרי סימני 
כינויו,  בצד  הדיון האלקטרוניות  בקבוצות  הנמען  זהותו של  לסימון  הם תחליף  האווטרים 
וברוב המקרים נעדר הגוף הממשי )תצלום או אפילו איור המייצג את הנער או את הנערה(. 
לפיכך אפשר לראותם כסימנים אינדקסליים המצביעים על זהות הגולשים. גם כשהקבוצה 
ביקשה לחשוף את פעיליה, הדבר לא בא לידי ביטוי על פי רוב בייצוג האווטרים )למשל 
באמצעות הצגת תצלום של הגולש או הגולשת(. כך תפסו לעצמם האווטרים מקום מרכזי 

בניהול הרשמים של הגולשים ובביטוים העצמי.

איור 1. אווטר של המכונה Wolverine))) המציג מעוף של עוף דורס

המושג אווטר שאול מרעיון הגלגול או ההתגלות בצורה אנושית של דבר מה מופשט וטרנסצנדנטלי   6

 Murray et al., 1961,[ על פי רוב )למשל, גלגול של אל במיתוסים ההינדיים, ראו מילון אוקספורד

ובין  טבעי  לעל  האנושי  בין  והתיווך  הדמיון  יסודות  על  מעיד  האווטר  של  הגרפי  הייצוג   .)]p. 579
הווירטואלי לאנושי כפי שהוא בא לידי ביטוי במחקר הנוכחי.

והעלו סוגיות רלוונטיות לייצוג  בעבר הבחינו חוקרים במדעי החברה בחשיבות המחקרית של שמות   �

העצמי של כינויים ולחקר האווטרים. למעשה, השם הוא סמל המייצג את הפנימיות ואת החיצוניות של 

האדם. אף שסמל הוא טקסט מצומצם, הוא יכול לעורר דימוי מורכב בקרב הנחשפים אליו. עניין זה בולט 

אף בצורות שתוארו בעבר כצורות יסודיות של האדם. כך, למשל, הספרות הפסיכולוגית ההתפתחותית 

מדגישה את מיקומו הראשוני של השם בהתפתחות האנושית של הילד, שלומד לבטא את שמו עוד לפני 

שהוא לומד את מושגי העצמי )Piaget, 1975(. פרייזר )Frazer, 1951( מבטא גישה דומה בתארו את 

האדם הפראי )savage( המייחס לשמו חשיבות רבה ומדגיש את היותו נתון לכישוף. לדידו, האדם הפראי 

אינו מבחין בין מילים לאובייקטים )Ibid., p. 271(, ומכאן שהוא רואה בשם חלק אימננטי מעצמיותו. 

ואולם, חוקרים הצביעו על כך שגם בחברות מודרניות ובטווחי גיל שונים קיים קשר בין שמות לפרשנות 

קולקטיבית, והוא בא לידי ביטוי בדפוסים החברתיים בבחירת שמות ובראייתם כמכונני זהויות אישיות 

.)Lieberson & Bell, 1992( וחברתיות
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האווטר שלעיל, הפשוט לכאורה, מסמן גולש יחיד בפורום הגיימרים דיאבלו, ומציג בעת 
ובעונה אחת כמה רובדי משמעות הממוסגרים לכדי איור אחד.

 Where–מוצאו מסומן ב ,Jo Wannabe שנלווית אליו האמירה ,(((Wolverine בעל הכינוי
Eagles Dare, ומספר ההודעות שהשאיר בפורום )��3,1( מעיד על השתתפותו הפעילה )והוא 
בבחינת תיעוד ממוּכן שאינו נתון לשליטת הגולש(. כדי לפענח את מארג המשמעויות המובע 
כאן יש לדון בכל מרכיב סמלי של הצגה עצמית זו ובשילוב של כל המרכיבים יחד, המצביעים 
על היצירתיות בבניית הכלים לדיאלוג. בציור אנו רואים דמות איקונית של עוף דורס ממין 
עיטם לבן ראש, הנקרא באנגלית גם נשר לבן ראש )White-Headed Eagle(, והוא סמלה 
של ארצות–הברית. דימוי הנשר מוכר ומקובל במגוון תרבויות. לוי שטראוס )19�3( כבר עמד 
על משמעות הנשר כחיה חזקה וחדת ראייה, הקשורה למושגים של גבורה ואומץ. יתר על 
ביטוי  אפילו  או  אביב,  תל  צפון  ירושלים,  )למשל  הכותב  של  מוצאו  את  לציין  במקום  כן, 
זו  לא  זה,  כינוי   .Where Eagles Dare לרשום  הכותב  מעדיף  הארץ”(,  “דרום  כגון  כללי 
בלבד שהוא מחדד את האנונימיות של המחבר, אלא הוא אף מדגיש את מוטיב הנשר ומוסיף 
רמיזות בדבר נחישות ואומץ לב. ביטוי זה הוא עקיפה קומית–דרמטית של הדרישה לוותר 
לניב לשוני באנגלית שפירושו מקום של  ומתייחס  גיאוגרפי(,  )ולתת מיקום  על אנונימיות 
חופש. כמו כן, מרואיינים ציינו בפניי כי כינוי זה מציין שלב במשחק מחשב אחר ממשפחת 
משחקי הדיאבלו.8 כלומר יש כאן התייחסות מטא–טקסטואלית למגוון משחקים ולמה שפיין 
)Fine, 1983, p. 136( מכנה Fantasy Idiocultures, כלומר מערכת ידע והתנהגות הנובעת 
מפרקטיקות ומהתנסויות משותפות היוצרות ציפיות ותפיסות קולקטיביות בולטות בקהילות 
משחק. מאפיין נוסף בטקסט הוא הכינוי של הגולש, ”וולברין“ )Wolverine(, דמות בדיונית 
מתוך סדרת הקומיקס, הסרטים ותכנית הטלוויזיה הפופולרית “אקס–מן”. מרואיינים ששוחחתי 
עמם על דמות זו תיארו לי את וולברין כגיבור על טוב בעל מאפיינים אפלים. וולברין, המשלב 
מאפייני אדם וזאב, הוא דימוי למצב האנומלי של האדם, הטבע והמכונה )הוא ניחן בציפורני 
ענק עשויות מתכת קשיחה(. כלומר מדובר ביצור ספק מפלצתי ספק אנושי, אפל וישר גם יחד. 
זהו גיבור חיובי בעל מאפיינים החוצים את גבולות הטבעי והנורמטיבי. ניגודים אלו מצטרפים 
לחלקים האחרים של הטקסט )תוכן ההודעה, הכינוי או הצגת מיקומו הגיאוגרפי של הדובר(, 

ויוצרים יחד תחושת מבוכה או זרות למי שאינו בקיא בתרבות זו.
ואמתלה  רבה תחבולה  במידה  הוא  כאן  הווירטואלי המוצג  הייחודי של הסמל  המבנה 
סדרה  מציג  שלפנינו  המשמעויות  פסיפס  כהומוריסטית.  לתארה  שאפשר  אחרת,  לכוונה 
תשובת  עם  שמתיישבים  ניגודים  קומי,  מבנה  המאפיינים  חברתי  ודואליזם  ניגודים  של 
המרואיינים שהטקסטים “מצחיקים” ו“מגוחכים”. למעשה, אפשר לומר על דוגמה זו שהיא 
 Where Eagles )מ:  וצחוק  )וולברין(   יצירה חלומית, חסרת צורה, המעוררת בו בזמן פחד 

משפחת משחקים היא קבוצת משחקים מבית אותו היצרן )חברת Blizzard במקרה זה(, המקבצת באתריה   8

ובפורומים סמוכים משחקים פופולריים נוסח וורקרפט )WarCraft(, סטרקרפט )StarCraft( ודיאבלו. 

יש לציין שקיימת חפיפה רבה בין השחקנים הפעילים של המשחקים הללו, הן בפעילותם המשחקית והן 

בפעילותם האינטראקטיבית במשחקי הרשת ובפורומים המקוונים.
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המקובל  העקיבות  עקרון  את  המפירות  סותרות  ישויות  מגלמות  הדמויות  כלומר   .)Dare
ביצירת הדמויות בקנון הספרותי והמקובל יותר בתרבות הפופולרית של הנעורים.9 

והמוסכם,  הנורמלי  המצוי,  עם  הווירטואלי  הסמל  של  עימות  מתוך  נברא  כאן  הטקסט 
כדי ליצור סיטואציה אירונית, מצחיקה או מגוחכת, המקובלת בעיקר בקרב בני נוער )בניגוד 
לגולשים מבוגרים(. החוויה הקומית נוצרת מתוך פירוק של תחושות פחד ויראת כבוד שמעורר 
השימוש בסמל הנשר כמייצג שררה, לאומיות אמריקאית, כוח וחופש, בשילוב אלמנט בידורי 
־ Jo Wannabe ־ כסלנג אמריקאי המאתגר את הקורא. ניגודים אלה יוצרים דיאלוג וֶהקשר 
וירטואלי המאפשרים למתבונן להימלט מאילוצי הלוגיקה )והסמלים המוסכמים שמייצרים 
המבוגרים( אל נבכי האבסורד והנונסנס. אלה הם מאפיינים חירותניים שאינם תלויים בלוגיקה 

החיצונית המוכרת ומעובדים על ידי היסודות הסמליים שיצרו בני הנוער.
בדוגמאות אחרות אפשר למצוא ביטויים דומים המדגישים את מאפייני הניגודים הרווחים 

בתרבות זו, ועליהם אעמוד בקצרה:
 10.Archy דוגמה אחת היא של הגולש הקרוי

איור 2. אווטר Archy המייצג דמות ממשחק מחשב )סטרקרפט(

גם גולש זה הוא גיימר פעיל בפורום דיאבלו )3,061 הודעות(, ואף הוא ממעט לחשוף פרטים 
 .Aiur–על עצמו ושומר על אנונימיות. כינויו ניטרלי מבחינה מגדרית, והוא מציין שהוא מ
אחר  מחשב  ממשחק  דמיונית  מדמות  לקוח  שבחר  שהסמל  מעידים  המוצא  וציון  התמונה 
ממשפחת משחקי הדיאבלו. הדמות נושאת עמה משמעויות מפחידות וגרוטסקיות, המחדדות 
את שיוכו לקבוצת הגיימרים. גולשים אחרים מאמצים אף הם אפשרויות גרוטסקיות המשלבות 
ממדים קומיים ומבעיתים כאחד. כך‘ למשל, הכינוי kibinimat מתאר דמות דמונית הנושאת 
כלי נשק )כדור או טיל(. דימוי זה מצטרף לכינוי כפול הנע בין גידוף להתייחסות למשרה 

רמה )חבר קונגרס(. בשילוב בלתי צפוי זה יוצר הגולש מערך פרודי ייחודי:

.)Fiske, 1989( ראו דיון בווידיאוקליפים אצל פיסק  9

עם  שמתכתב  מילולי  בכינוי  שדובר  שטענו  היו  לכינוי.  ברור  פירוש  ממקורותיי  לקבל  יכולתי  לא   10

מושג האנרכיסט )המתייחס לצורה של חופש( או הארכיאולוגי )המרמז על הוותק שלו(. בחיפוש השם 

בלקסיקונים ובאתרים מקוונים הצביע הכינוי על מקק דמיוני מתוך רצועת קומיקס משנות השלושים. 

נראה שהאסוציאציות המגוונות של הכינוי והפרשנות המעורפלת הן מוקד העניין בכינוי זה, הניצב בין 

הג‘יבריש חסר המשמעות ובין משמעויות המציתות את דמיון הגולשים.
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איור 3. אווטר של המכונה kibinimat, המסמן דמות שטנית האוחזת פצצה

ובכך  אנומלי,  אדם  או  יצור  כל  מייצגות  מפלצתיות,  ובייחוד  דמוניות,  דמויות  בהכללה 
הופכות לאחר תרבותי. הדבר בא לידי ביטוי ביצירות רבות )למעשה כמעט בכולן( הדנות 
בחדירה אל התפיסה ההומוגנית של המציאות. בספרות למשל מפלצות נתפסות כהפרה של 
הסדר הטבעי )אדם, חיה, צמח או מינרל( או של הסדר הקיברנטי )מכונה(. מפלצות מסוימות 
מקבלות לגיטימציה רק לאחר שחצו גבולות ־ את גבולות הסדר הטבעי )אנושי/חייתי; יופי/

כיעור; דומם/אנימיסטי וכדומה( ־ או שילבו בין מאפיינים מכמה מרחבים. מכאן שהמפלצת 
בספרות נוהגת לעורר שאלות אתיות ואסתטיות, שכן השונה צריך להישפט בסופו של דבר 
כיפה/מכוער, טוב/רע, מהימן/בלתי מהימן וכיוצא באלה. הספרות משתמשת בכלים הללו 

.)Kordecki, 1988( כדי להעמיק בחקר גבולות הנורמלי
במקרה של הגולש הקרוי Master_of_Disaster אין פנייה למבנה מפלצתי, אלא שימוש 
צופים  הגולשים  מגדרית.  ובאנומליה  קונבנציות  בין  מפתיעה  בהתנגשות  בדמיון,  דואלי 
באיור של אישה המציין גולש גברי, המכנה את עצמו גם לוחם מנוסה, וגם בכינוי מעורר 
בעתה שפירושו “אדון האסונות”.11 חיבור זה בין שלושת הדימויים יוצר ניגוד קומי שניכר גם 

באופן ציון מוצאו: “מ: טולה”.

איור 4. אווטר של המכונה Master_Of_ Disaster המציג דמות נשית באנימציית מנגה

כינוי זה, Master_of_Disaster, מקובל גם ככינויים של מתאבקים. כמו כן, בגלישה באתרי שיח של   11

צעירים בתחום זה )בקבוצות דיון שאינן ישראליות( כינוי זה שב וייצג צעירים נוספים.
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יפה  נערה  של  בדיונית  בדמות  להיעזר  גם  בוחר   Master_of_Disaster המכונה  הגולש 
)באנימציית מנגה(. הדמות אמנם נשית ובעלת מראה המאפיין קומיקס יפני, אבל היא בעלת 
משמעות בתרבות הנעורים. כמו כן, בעל הכינוי Master_of_Disaster משתמש גם בחריזה 

)Master/Disaster(, וחושף לפיכך וירטואוזיות מילולית. 
כמעט  נשים  של  ארוטיות  בתמונות  משתמש  על(  )שטן   Extremediablo הכינוי  בעל 
עירומות כדי להציג את עצמו. הדמות השטנית המגולמת בשמו מנוגדת לתמונות של גוף 

נשי עירום. 

איור 5: אווטר של המכונה Extremediablo המציג שתי נשים בחוף הים

עצמו  על  בעדותו  למצוא  אפשר  הווירטואלי  לייצוגו  מייחס  שהגולש  למשמעות  רמז 
כ“הרפתקן” ובמילים “מ: סתכל על האווטר שלי” כתחליף לציון מיקומו הגיאוגרפי.12 משפט 
מסוג זה מעורר יחס הומוריסטי, והתמונה מחדדת משמעויות ארוטיות ואסתטיות. השילוב 
בין הכינוי, התואם את רוח הקבוצה, ובין הנימה הקומית והדיווח העצמי כ“הרפתקן”, פועל 
עושים  הנוער  שבני  השימוש  הגולש.  של  וכריזמטית  אטרקטיבית  עצמית  הצגה  ליצירת 
בצחוק ובלעג הוא יסוד להגדרה מחודשת של היחסים הבין–אישיים. מבעים הומוריסטיים 
אלו אף מפרקים מבנים חברתיים המאיימים על פיתוח יחסים חברתיים מאוזנים ועל חיזוק 
ערכם העצמי )כגון אלה הנוצרים על ידי התמחות במשחק, סטטוס פעיל בפורום ומעמד 
בכיר בקהילה(. כך נעזרים בני הנוער בשלל כלים, לרבות משחקיּות של דימויים וסמלים, 
כדי לפרק את האופי התחרותי של המשחק או של הסביבה החברתית, ויוצרים בסיס להבניה 
אישית על יסוד סימטרי יותר, המקנה לביטוי העצמי של הפרט יתרון יחסי על פני יסודות 
תחרותיים ומצטברים של מעמד. פעילות זו, הנעשית בקבוצות דיון וירטואליות, מאפשרת 

גם כאן אנו רואים כיצד בני נוער משתמשים ביצירתיות בפלטפורמה הטכנולוגית הוויזואלית. במקום   12

לציין את מיקומם הגיאוגרפי, כפי שציפו יצרני הממשק, הם הופכים את השאלה לאמצעי נוסף לביטוי 

עצמי. בעל הכינוי Extremediablo עושה זאת באופן בולט במיוחד כשהוא הופך את מיקומו הגיאוגרפי 

למשחק מילים, “מ: סתכל על האווטר שלי”, המתפרש בשתי דרכים: או כבקשה וציווי )“סתכל”, כלומר 

“הסתכל” או “הבט”(, או כבחינה עצמית, כאילו במעשיו הוא “מסתכל על האווטר שלו”, אמירה המשדרת 

ְלָחיִים, תוך כדי התבוננות באחוריהן של  מיניות והומור )באווטר יש גם התייחסות ל–cheeks, כלומר 

נשים( ומביעה קשר הומוריסטי עם הגולשים. בדרך זו יוצרים גולשים אמצעים אלטרנטיביים לביטוי 

עצמי ולפעולה חברתית במסגרת הכלים הטכנולוגיים הנתונים.
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להם ליצור ביטוי עצמי אלטרנטיבי, לתרגם את הישגיהם בתחום המשחק להישג בקבוצת 
השווים או לאפשר לשחקנים שזכו בהישגים מוגבלים בתחום המשחק להגדיר את מקומם 

בקבוצה באמצעות שימוש בהומור, יצירת פרסונה כריזמטית, מגע חברתי וכדומה. 
בני  של  השימוש  אופן  את  חושף  וההומור  הדמיון  הפנטזיה,  במושגי  השימוש  כן,  כמו 
הנוער בסמלים הללו כדי ליצור מסגרת התייחסות המקובלת בקבוצת השווים הווירטואלית. 
הווירטואלית המתוארת קיבעון או המשך  זאת בניגוד לפרשנות אפשרית הרואה בפעולה 
של מושגי המאגיה והאנימיזם המאפיינים את עולמם הפנימי–קוגניטיבי של ילדים )כהן–רז, 
��Symonds, 1961 ;19(. בני הנוער משתמשים במטפורות ובדימויים מתחום הפנטזיה מתוך 
הכלים שהם עצמם יצרו, תוך כדי שאיבה ממחסן דימויים הגזור מהתרבות הפופולרית של 
הילדות והנעורים. הסביבה החדישה של האינטרנט מאפשרת אפוא ביטוי לתפיסות ולפנטזיות 
משמעויות  של  וליצירה  להבעה  עצמם(,  במשחקים  וכן  משחקית,  טקסטואלית  )בהבעה 
ורעיונות חדשים לקהילה רחבה, כפי שהודגם ביצירת טקסט הומוריסטי מתוך משמעויות 
מוכרים  ושימוש במבעים  הייצוגים האווטריים  יצירת  מוכרים בקהילה. באמצעות  וסמלים 
של פנטזיה, צחוק ולעג, בני הנוער מייצרים שדות לחשיבה ולהתנסות חברתית. בני הנוער 
שופטים את המיצגים של חבריהם ומפתחים אסטרטגיות לפרסום עצמי, לחדירה לקבוצת 
וחדשניות  ליצור מטפורות מקוריות  ומוטלת עליהם המשימה  ולהתנהלות בתוכה,  השווים 
שיהוו בסיס למגע עתידי עם מגיבים בין המשתתפים ולאשרור קבוצת השווים. כך היצירה 
הווירטואלית החדישה אינה הבעתית גרידא )כפעולה אמנותית למשל( ואינה משמשת רק 
אלא  למשל(,  כ“יצירתיים”  או  )כ“מצחיקים”  אינדיבידואלים  של  הווירטואוזיות  להבלטת 
היא בגדר כלי מרכזי להתקשרות ולהתנסות ביצירת יחסי ידידות אגב ניהול אקלים חברתי 

חיובי ונוח.

רטוריקה של יחסי אחווה

אופן  כלומר  קולקטיביים,  אחווה  יחסי  של  רטוריקה  עולה  והפורומים  הראיונות  מניתוח 
השימוש בלשון כדי לחזק את היחסים בקבוצה. מדובר בעצם ביצירת גוף של צורות הבעה 
שהגולשים משתמשים בהן כדי לבטא את עצמם מחד גיסא, וכדי לטפח ולחזק את הקשרים 
בקבוצת הדיון מאידך גיסא. בהקשר זה המערכת הסימבולית מכוונת ליצירת תחושה ומצב של 
אחדות והתאגדות המבוססת על מטרות, אינטרסים ועניין משותף של חברי הקבוצה. אחווה 
זו מעוגנת הן בבחירת מערכות הדימויים והשיח בפורום, והן במערכת הריטואלית הטבועה 
בשיח הרשת )כמו במקרה הֵאֶבל, כפי שיפורט בהמשך(. לדוגמה, בפורום Fresh מדווח הכותב 
 הראשון, המכונה Hacker2k, על רשימת תוכנות השיתוף המוכרות לו. הקבוצה הגיבה על 
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כך במגוון התייחסויות חיוביות בשיח הכותרות )שברוב המקרים שלפנינו היו חלק הארי של 
הטקסט המועבר או כולו(:13 

תרשים 1. שיח כותרות בפורום פרֵש

מספר 
הודעה

תאריך 
הודעה

כינוי מחבר 
ההודעה נושא ההודעה

1 18.12.01 Hacker2k ~~**!!כל תוכנות השיתוף כאן בפנים !! **~~

2 18.12.01 HolyBanana תודה על המאמץ... )): )ל“ת(

3 18.12.01 Hacker2k אין בעיה :( אגב רעיון )ל“ת(

4 18.12.01 SoftIce השקעה יפה )ל“ת(

5 18.12.01 Elgard 01X )ל“ת(
6 18.12.01 Hacker2k אין בעיה, נהניתי לעזור :( )ל“ת(

7 18.12.01 Sub Zero תודה, אתה ענק:(( )ל“ת(

8 18.12.01 Gal2k יפה מאוד :( )ל“ת(

9 18.12.01 Asafn88 מה עם eDonkey? זה לא בדיוק תוכנת שיטוף אבל שיהיה
01 18.12.01 Maayan תודה :( ושאלה ־ קאזה הטובה ביותר מבין כולן?

11 18.12.01 Brazg תודה רבה! בדיוק חיפשתי קאזה! )ל“ת(

21 19.12.01 TheAcE
.DC אני לא מאמין שאתם לא מכירים את

*)תוכן ההודעה:( אחת התוכנות היותר טובות מבין כל תוכנות 
השיתוף. יש הרבה אפשרויות, יש הרבה דברים, הרבה משתמשים, 

Direct Connect .והכי טוב, התוכנה מאוד פשוטה

31 19.12.01 WebMaster9000 יפה מאוד, ותודה רבה )ל“ת(

כפי שניכר בתכתובות אלה, מקצתן היו אינפורמטיביות, ולרובן יש משמעות חיוביות. הדבר 
גם פונקציות המאפיינות  )המבליעות בתוכן  ונשנות  בא לידי ביטוי בהבעות תודה חוזרות 
מבעים פאטיים(: “תודה על המאמץ”, “אתה גדול”, “השקעה יפה” ושלל החיוכים המסומנים 
בסימן :(. גם פניות ישירות לעזרה, דוגמת זו של המכונה Maayan או juda, נענו באופן חיובי, 
והתגובה אליהן אף זכתה לחיזוקים בקרב חברי קבוצה רבים. לנוכח המעשה האלטרואיסטי 
החלוצי של מנהיג הקבוצה Hacker2k, נענו חברי הקבוצה כולם לשתף בידע שהצטבר אצלם 
ולעבות את הנושא שפתח Hacker2k. פתיחתו זו הצביעה על מטרה משותפת. זהו שיח יוצא 
דופן במידה רבה, שבו בני נוער מאמצים קוד לשוני הדומה להבעות של הכרת תודה והבעת 
ידידות בקרב מבוגרים. גם במקרים אחרים מצאנו שימוש ניכר במבעים חיוביים. במקרה 

אפשר לראות בכותרות כשלעצמן יחידות שיח, כלומר קבוצה של מבעים או משפטי טקסט המצטיינים   13

בתכונת על ־ לכידות )ניר, 1982( ־ ודומים למשל לכותרות בעיתון מבחינת המבנה הבלשני והתפקידים 

הקומוניקטיביים שהם ממלאים. במקרים רבים הכותרות מסומנות כנושאי הטקסט כולו )ומסומנות באותיות 

ל“ת, שפירושן ללא תוכן(. במקרים אחרים אפשר להיכנס לתוכן ההודעה ולהגיב עליה. ההתבוננות בשיח 

הכותרות מקובלת בקרב גולשים רבים, לרבות בני נוער ששוחחתי עמם, החולפים במהירות על הנכתב 

בפורום ומתעכבים רק במקומות שהתכנים או הדוברים יוצרים גירוי לתגובתם. כמתבוננים, אפשר לעתים 

לצפות בשיח כותרות בלבד, כלומר בשיחות המתנהלות על יסוד הכותרות שלהן בלבד. מטבע הדברים יש 

בהן מעט מאוד טקסט, שכן המסרים מיוצגים אך ורק באמצעות הטקסט שבכותרת עם האווטרים המלווים 

אותו, אך הן מעניקות מבט על )overview( על השיח בין חברי הקבוצה.
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הבא תוצרי הידידות, ובייחוד אלה הקשורים בשיתוף פעולה סביב מטרה משותפת, מועצמים. 
את אשכול השיח פותח RMSS בתכתובת הזאת:

Fresh תרשים 2. אשכול שיח בפורום

המלצה: תוכנה לניהול הזכרון 
MemMonster 2002 :שם

Magellass :חברה
תאריך: 11.07.02 שעה: 23:40

Memmonster היא תוכנה נחמדה מהחברה שפיתחה גם את Winboost, לטיפול ב–Ram. התוכנה מראה לך 
כמה מקום בשימוש, כמה פנוי, איזה אחוז פנוי, מראה גרף של הזכרון המנוצל ועוד... התוכנה מאחה זיכרון 
פזורים לגוש אחד, ובכך מפנה זכרון )דיפרגמנטר(. תוכנה מאוד נחמדה, אצלי היא עשתה עבודה מצויינת, 

מומלץ לנסות.
www.Magellass.com

http://www.winboost.com/monsters.zip

ב“ט דניס בליומן )Dennis 7( תנצב“ה

מספר 
ההודעה

תאריך 
ההודעה כינוי מחבר ההודעה נושא ההודעה

1 12.07.02 Proffesor_X  תודה רבה )ל“ת(

2 12.07.02 Cadillac
.release ram–אני גם משתמש ב

)תוכן ההודעה:( תוכנה מעולה ומקצועית ביותר, פועלת ברקע 
בשקיפות מלאה. יש לה המון אפשרויות וביניהם אפשרות לבחור 
את אופי המשתמש: רגיל, מולטימדיה,power user ועוד ועוד.

3 12.07.02 Proffesor_X תודה גם לך

4 12.07.02 Kame Cadillac תודה על התוכנה, אהלן
5 12.07.02 Guza הייתי צריך דבר כזה

6 12.07.02 Guza
עכשיו כשניסיתי את כל התוכנות

 Release ,תוכן ההודעה:( אני חושב שהתוכנה שקאדילק הביא(
MemMonster–טובה יותר מ ,RAM

7 12.07.02 Cadillac Cadillac—Only The Best
8 12.07.02 _ED_ אני משתמש ב–ram idle. מכירים אותה?

בתגובתו של בעל הכינוי Cadillac הוא מצביע על היתרונות הגלומים בתוכנה המוצעת. בעל 
הכינוי Guza אף מציע ידע מניסיונו בתוכנות שונות בתחום זה, ובעל הכינוי _ED_ מציע 
תוכנה נוספת. כמו במקרה הקודם, שיתוף הפעולה הוא מוטיב מרכזי אצל חברי הקבוצה, 

והוא הופך אותה לקבוצת חשיבה המתבססת על יחסי גומלין.
עשויה  ולכן  מחווה,  לאחר  שבאה  ידידותית�1  הסמלה  מתארים  שלעיל  המקרים  שני 
להתפרש כנובעת מאינטרס עתידי אינסטרומנטלי )נוסח חליפין פרופסיונלי(. מקרי מבחן 
נוספים מעידים על הרחבת ההסמלה הידידותית אל מעבר לאינטרסים צרים, כמו במקרים 

של אֶבל או של מחלוקת.

או  האמוטיקונים,  כמו  )וירטואליים,  בביטויים  בסימנים,  לשימוש  היא  הכוונה  ידידותית”  ב“הסמלה   1�

מילוליים( ובמגוון דרכי מבע המכוונים ליצירת הדדיות או לביטוי של מערכת יחסים חברתית שאינה 

מבוססת על כללים חיצוניים מחייבים )כגון בקבוצות שארות או בהסדרים מוסדיים מחייבים, נוסח בית 

הספר(. באינטרנט, כמרחב שבו ממשק המחשב מחייב ביטוי סימבולי, ההסמלה הידידותית מתורגמת 

את  בקבוצה,  היחסים  את  המחזקות  תמיכה  אמירות  ומגוון  מחייכים  פרצופונים  מילוליות,  למחוות 

הקשרים בעלי האופי הוולונטרי, וכן טווח רחב של אפשרויות בחירה ביחס למעגלים החברתיים.
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ומבחן  קהילתית  להתנהגות  מרכזיים  מאפיינים  הם  למוות  הציבורית  והתגובה  האבל 
לסולידריות הקבוצה. במקרים של מוות נחשפת למעשה הרשת החברתית של האדם, ובצדה 

נחשפים סמלים חברתיים בתרבות. הדבר בא לידי ביטוי למשל באשכול התגובות הזה:

תרשים 3. אשכול הודעות הדנות באבל
4.1.2002

כותרת: הודעה עצובה מאוד

כותבת אני את ההודעה לפי בקשה של אחותי ז“ל. אחותי נ‘ נפטרה לפנות בוקר של יום שישי האחרון. נ‘ 
סבלה במשך השנתיים האחרונות מסרטן המוח. רבים ממכם לא ידעו זאת אבל נ‘ אהבה את פרום ]הפורום 
־ א“ג[ וחלק מכם. נ‘ גם אהבה מאוד את המשחק הזה. יותר מכל הוא חיזק ועזר לה לעבור משברים שהיא 

התמודדה. לבסוף הכריע אותה המחלה הארורה הזאת. אני מקווה מאוד שאחותי נחה סוף–סוף.
אני כותבת זאת לזכרה. היום אנו מתחילים את השבעה

ביי לכולם

מ‘ אחות של נ‘

the big כתב:
LLLLLL חבל מאוד

LLL
ז"ל אני משתתף בצערך

LLL
“sometimes I cannot take this place

sometimes it’s my life I can’t taste
Sometimes I cannot feel my face

You’ll never see me fall from grace”

LLLLLLLLL
אני מאוד מקווה שאת לא עובדת עלינו כי על נושאים כאלה לא צוחקים…

LLLLLLLLL

emperor כתב:
לזכר BADOM–HOLY שמת ברמה 67 ]רמה גבוהה במשחק המחשב ־ א“ג[ בגלל הידרות הלווח שישמח 

למעלה ויהרוג את דיאבלו ובאאל שם! ]הידרֹות, דיאבלו ובעל הם אלמנטים ויריבים במשחק המחשב 
דיאבלו ־ א“ג[.

אני א.ר. מקווה שאת לא עובדת עליננו

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

המממ אני מקווה מאוד שאת לא צוחקת פה עלינו כי זה ממש עצוב, עמצוב ]עצוב ־ א"ג[ על כל בן אדם 
שמת…

משתתפת בצערכם 
מי יתן ולא תדעו עוד צער בימי חייכם.

LLLL
ר"א ]מוסר שם מלא ־ א"ג[

אחראי על המחיקות, הצינזורים והגירוש מהפורום

אין פה שום צחוק וזה לא בדיחה זה חלק מהדברים 
שאחותי ביקשה ממני

היא אהבה את המקום הזה ואת המשחק הזה גם 
היא ביקשה ממני להפרד ממכם 

עצוב לי מאוד שאני עושה את זאת במקומה

L ...ידעתי שלנ' יש אחות שקוראים לה טל אבל לא ידעתי שיש עוד אחת

יהיה זכרה ברוך...
LLLLL
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נדבר אחים שלי

לזכר נ' ז"ל, שיהיה זכרה ברוך

Dragon כתב:
אני מצטער... ואני מצטרף לרועי... 

אם מישהו יוכל לכתוב עליה כמה מילים, אני ישים מודעה בכניסה לקהילה.

אלון, סגן מנהל פורום ‘דיאבלו’

תגובתו של emperor מבטאת את המצב העמום שבו מצויים גולשים רבים הניצבים על קו 
התפר שבין הווירטואלי למציאותי. מותה של חברת הקהילה )שלא כמו מקרים של מוות או 
אונס וירטואליים, ראו למשל אצל טרקל ]2001[( יוצר סיטואציה בעלת משמעות דרמטית 
לחברי הקהילה, ועם זאת מחדד שאלות בדבר מורכבות היחסים ברשת: לעג אירוני מצד אחד 
וביטויי אֶבל כנים מצד אחר: “אני א.ר. מקווה שאת לא עובדת עלינו... כי זה ממש עצוב”, 
 ,emperor בצירוף רצף של אמוטיקונים המסמנים פרצופים עצובים. תגובתו הדואלית של
הידרֹות  של  וירטואלי  למוות  אנושי  מוות  )המשווה  אחד  מצד  צינית–הומוריסטית  שהיא 
דמיוניות( ומלאת פתוס מצד שני, מבטאת את הייחוד של ביטויי הרגש והאבל הקולקטיבי 

באינטרנט, כמו את האמביוולנטיות ואת המורכבות של מתן אמון במסגרתה.
הזיכרון  בהבעת  השתתפו  בקהילה  רבים  שחברים  ניכר   ,emperor של  המקרה  למעט 
הדנה   ,)Argyle, 1996( ארגייל  של  התיאוריה  עם  אחד  בקנה  עולה  הדבר  הווירטואלי.15 
בתפיסה הקולקטיבית המובעת בעקבות חוויית מותו של חבר בקהילה וירטואלית. כלומר 
בולטת הישנותם של ביטויי האחווה הסימבוליים והבעת ההשתתפות בצער: “אני משתתף 
 ;”LLLL“ חייכם”;  בימי  צער  עוד  תדעו  ולא  יתן  “מי  בצערכם”;  בצערך”; “משתתפת 

"נדבר אחים שלי".
וירטואליות– זירות  קיימות  אבל,  במקרי  המצופה  זו,  ידידותית  לנימה  בניגוד  ואולם, 

גם  להלן,  שנראה  כמו  תוקפנית.  וברטוריקה  מתלהמת  באווירה  המאופיינות  חברתיות 
במקרים אלה הקהילה משתדלת לשמר שיח בעל חזות ידידותית, וחברי הקהילה משתדלים 
לשמור על יחסי ידידות גם על חשבון ביסוס דעתם או על חשבון הצגת דעה נחרצת המחייבת 
שימוש במונחים בוטים. כך למשל בשיחה בין אוהדי מכבי תל אביב ברשת )מ–2 באוגוסט 

2002( כותב "המלך 2":

קודם כל, כמו שהודעתי לכם. צדקתי מכבי החתימו שחקנים לא מוכרים. נראה לי 
שמכבי נפלו עם הרכז. הוא פשוט ילד תחשבו על זה שזו שנה ראשונה שלו מחוץ 
לסלובניה הוא אפילו לא מגיע לקרסוליים של מקדונלד או ג'נקינס. לגבי גורי הוא 
מזכיר לי את דיויד בנואה שבסופו של דבר לא פגע בכלום. גורי מזכיר לי את וילי 
אנדרסון שהוא נפילה שלא לדבר על בשוק שלא פוגע ועושה עבירות, ויצ'ץ שנה 
שעברה שהיה במכבי ממש לא פגע כסנטר וכששיחק � התגעגענו ]גוף ראשון רבים 

של  מותו  בעקבות  למשל  כך  הישראלית.  זו  לרבות  האינטרנט,  בתרבות  רווחים  אֶבל  של  ביטויים   15

Fresh, בעקבות מותו של  האסטרונאוט הישראלי אילן רמון הוקמו פורומים רבים לזכרו. גם בפורום 

חבר הקהילה, הפכו תמונתו וציור של נר לחתימה אלקטרונית שכיחה בקרב חבריה.
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המרמז על תודעה קבוצתית ־ א"ג[ לנדב. בקיצור נראה לי ממש נפילה וחלקם לא 
יזכו לראות את הכריסמס בארץ.

:“Quincy” ועונה לו

קודם כל ]...[ אתה מאוד אופטימי ]...[ ]:([
דבר שני, על הרכז אני לא יכול לדבר אני לא מכיר אותו ]...[ למרות שהוא נראה 
]...[ הוא הוביל  כישרון לא קטן. גורי פשוט נראה תותח לפי דעתי, ויש לו קבלות 

קבוצה קטנה ולא מוכרת כמו פרנקפורט להצלחה באירופה.
בקיצור, דווקא לפי דעתי מכבי עשו רכש טוב מאוד אפילו מצויין השנה. כולם יזכו 

לראות את הקריסמס פה בישראל.

“אייל בירן 11” מוסיף:

מעניין שאנחנו ]בגוף ראשון; יודעים ־ א“ג[ איך השחקנים עוד לפני שראינו אותם 
משחקים פעם אחת ביחד. יכול להיות שזה יהיה נפילה ויכול להיות שלא.

מה שלא יהיה, בדבר אחד אני בטוח: יהיה מעניין העונה ביד אליהו.

“פיני? פיני? פיני?!
פייינייייי!

פיני אתה שם?”

ההסתייגויות מהתלהמות והשימוש בגוף ראשון רבים מעצימים את יחסי האחווה בקבוצה. 
כמו כן, הגולשים מתארים את המשחק )כדורסל( במונחים יומיומיים ופרופסיונליים. בפורום 
זה, כמו ברבים אחרים, כמעט שלא קיימת עגה )סלנג( או הסמלה וירטואלית ייחודית של שפת 
המכֹוָנה והרשת. טקסט במשלב ובשפה דומים יכולנו למצוא גם בפאב שכונתי למשל. כאן 
הווירטואוזיות הטכנולוגית נמוכה לעומת ביטויי הידע בתחום הספורט, והמסגרת הידידותית 
נשמרת כסביבה המדומה לסביבה אנושית. הדיון הפרופסיונלי במשחק והרטוריקה הידידותית 

תורמים לצמצום מתחים פוטנציאליים במקרה של מחלוקות ולצמצום הנשירה מהקבוצה. 
פוטנציאלית  נשירה  ובין  להתחדשות  בין שאיפה  במתח מתמיד  מצויות  הדיון  קבוצות 
דפוסים  תואם  הדיון  בקבוצת  המורטוריום  קבוצתי.  וכאוס  התלהמות  לדפוס של  מעבר  או 
מוכרים במסגרות נוער בלתי פורמליות )תנועות הנוער, טיולים, מחנות קיץ וכדומה(, ונע בין 
מתירנות חסרת גבולות להתנהגות בעלת גבולות מוגדרים )כהנא, �200(. כדי להתמודד עם 
מתח זה ולחזק את סולידריות הקבוצה נוקטים חברי הקהילה אסטרטגיות של שימור המרחב 
הידידותי. שימור זה נעשה באמצעות שימוש בסמלים ידידותיים ופיקוח עליהם ובאמצעות 
הגיימרים של  ובמבעים המופצים. למשל, באתר  חנופה המובלעת באמירות  רטוריקה של 
דיאבלו התנהל ביולי 2002 דיון בין חבר חדש ובין חברי הקבוצה )ארבע הודעות בקבוצה(. 
Diablo4Ever, ביקש עזרה טכנית מהקבוצה והתרעם על ההיענות  החבר החדש, שכינויו 
המועטה בשלבים הראשונים. חברי הקבוצה, בדרכם, הפיסו את דעתו, ובסופו של דבר סיפקו 
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לו את הפתרון לבעייתו. בטבלה שלהלן מוצגים בעמודה אחת התכנים שהועברו ברב שיח 
הווירטואלי.16

תרשים 4. הבניית גבולות קהילה בשיח של פורום דיאבלו

משמעות פרגמטית 
)פונקציה חברתית(

משמעות סמנטית הדיון

בקשת עזרה מחברי קבוצת הדיון עזרתם של חברי הקבוצה.אני רוצה מאוד להתחבר ומבקש את  אני מתתתתתתתתתת להתחבר

הפעלת לחץ לקבלת עזרה מדוע אינכם עוזרים לי לפתור את 
הבעיה שהעליתי? אתם מה זה מגעילים!

נימה של בקשת עזרה מחברים פרצוף עצוב, מסכן (:

הדובר מתריע על השימוש 
בנורמה פסולה )“אתם מגעילים”( 
ובהמשך מציע אפשרויות לפנייה 

ולעזרה.

דבר )כלל( ראשון בחיים: אל תפתח 
הודעה ב“אתם מה זה מגעילים”, כי 
כשרואים דבר כזה מתעצבנים מאוד, 

וזה לא קשור לתוכן ההודעה.

דבר ראשון בחיים! שלךה, אך 
תפתח הודעה אתם מה זה 
מגעילים כי שרואים דבר קזה 
אז מאד מתעצבנים......... ןזה לא 

ממש קשור להודע.....

שימוש בשירים ־ מדגיש ביטוי 
אקספרסיבי.

קטע משיר פופולרי: “ראיתי את 
החלום, וארץ עוץ אינה קיימת”.

 I’ve seen the dream. There’s no
land of Oz…

גינוי הקבוצה והוקעתה על חוסר 
יכולת וירטואלית–טכנולוגית.

מה, הוא לא מוריד את ה–Patch? ]תוכנה 
שמוסיפים לתוכנה קיימת לצורך שדרוג 

ושינוי של תכונותיה ־ א“ג[
מה הוא לא מוריד את הפתצ‘

]גודל האותיות במקור ־ א“ג[1

אחד מסימני ההיכר של הגיימר שכינויו =zombics= הוא שימוש באותיות גדולות ושיבושי כתיב מכוונים.  1

במקרה זה אנו רואים כיצד הקהילה מבנה את גבולותיה ומחברתת את משתתפיה החדשים 
ידידות  מבעי  הם  הנורמטיביים  ההתנהגותיים  המבעים  ההתנהגות שלה.  ולסמלי  לנורמות 
ואחווה, וחריגה ממתכונת זו נתפסת ככזו שאינה תואמת את רוח הפורום, והיא עומדת למבחן 

שומרי הסף של הקהילה.
האקלים  לשימור  כאסטרטגיות  הם  אף  פועלים  לאירוע  חיצוניים  ואמירות  סימונים 
הידידותי ביחסי הגומלין ברשת. הדוגמה המובהקת לכך היא הסימנים הטיפוגרפיים, בעיקר 
אלה   . והשפתיים  הבלון    , הקריצה  כגון  נוספים,  סימנים  יש  אבל  הסמיילי, 
להמשיך  כדי  למשל,  אלה,  במקרים  וחנופה.  התנצלויות  של  סימבולית  למסכת  מצטרפים 
)למשל  מוסכמים  ובסימנים  בתכנים  הנוער  בני  משתמשים  האינטראקציה,  את  ולקיים 
קריצה(. נער המספר בדיחה או מבטא אמירה קומית גסה לדוגמה, מסייג לעתים את דבריו 
באמירה מפורשת, כמו “בצחוק”, “חה חה”, או “J”. כך, כמו באסטרטגיות אחרות )נוסח 
המבעים הפאטיים(, מאומצות אמירות מקבילות שאינן קשורות לתוכן הדברים )כמו הבדיחה 
עצמה(, שבעזרתן אפשר להפחית את הפוטנציאל לעימותים ולאי הבנות הטמון בתקשורת 

הסימבולית המוצעת ברשת.

תהליך ההיקש הפרגמטי אינו מבוסס מן הסתם על ידע לשוני בלבד, אלא על מערכת מורכבת של ידע   16

בין  רבים פער  וציפיות משותפות. למעשה, אפשר לתאר במקרים  נסיבתיות  הנחות מוקדמות  לשוני, 

תוכנם של הדברים הנאמרים )שדר המבע( ובין התפקיד הקומוניקטיבי שממלא המבע בתקשורת )המסר( 

 key( במקרה הנדון ההיקש הפרגמטי פורש פעמים רבות באמצעות אנשי המפתח .)בלום–קולקה, 1982(

informants( שסייעו בגישור בין השדר המובע ובין משמעותו עבור הפעילים בקהילה.
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היגדים של האנשה וסולידריות

ש‘: בצ‘ט אתה מדבר בסלנג, או בשפה מיוחדת?
ת‘: בטח שבסלנג, כי אם תדבר עם מישהו לא בסלנג, הוא יחשוב: מי זה 

הלפלף הזה... )שחר, בן �1(.

כיצד  ללמוד  אפשר  נוער  בני  של  הניביים�1  או  האידיומטיים  והביטויים  המבעים  מניתוח 
מתבגרים מאנישים את המרחב הקיברנטי. בני נוער יוצרים ברשת מבעים לשוניים הכוללים 
ביטויים מגוונים בטווח האידיומטי. בניתוח בלשני נהוג לראות בניבים “צירוף מילים קבוע 
שאי אפשר להבין אותו לפי פירוש כל מילה שבו בלבד” )בהט ומישור, 1995, עמ‘ �66(. כפי 
שהראיתי, המרחב הקיברנטי מאפשר צירופים חדשים של מבעים אידיומטיים הבאים לידי 
גם  הכוללים  נוספים  באמצעים  אלא  ניב(,  במושג  )המגולם  המילולי  בהיבט  רק  לא  ביטוי 
איקונוגרפיה, טיפוגרפיה וכדומה, המאפשרים ליצור יחסים קרובים בשלל אמצעים. לשון 
אחר, יש הרחבה של מושג האידיום או הניב למשמעות רב–גונית יותר מהאופי המילולי שלה 
כשהיא מטמיעה בתוכה משמעויות נעוריות )של מחאה, הומור, פנטזיה וכדומה, כפי שיודגם 
בהמשך(, ומסייעת לתקשר ולגבש יחסים חברתיים בקבוצה. בחלק זה אדגיש את המבעים 
ואת צירופי המילים הנתפסים לעתים כסלנג ומשלבים שפת דיבור ולשון תקנית עם אמצעים 

טיפוגרפיים )גודל אות, צבע וכדומה(.
סימבוליזם המשלב לשון מדוברת עם לשון כתובה בולט בתרבותם של בני נוער ברשת 
באופן כללי,18 לרבות שיבושים מכוונים )ושאינם מכוונים( ויציקת משמעויות חדשות, לעתים 
ביקורתיות, למושגים קיימים, למשל “ביצפר” )בית ספר(, “איציק” )תוכנת הממסר המיידי 
ניכר המאפיין  ידע מוקדם  דורש  זה אינו  )גולש חדש בפורום(. סגנון  ICQ( או “פטרייה” 
קבוצות בעלות מפתחות חברתיים מפותחים, ובראשן קבוצות הגיל הבוגרות הניחנות בניסיון 
ללשון  דבּורה  לשון  צופן  בין  ומשחקיות  יצירתיות  משקפות  אלו  דוגמאות  מצטבר.  ובידע 
כתובה עד כדי יצירת מושגים נעוריים בעלי אופי אירוני או קומי. “ביצפר” למשל הוא שיבוש 
של בית ספר, מוסד הנתון לביקורת מתמשכת בתרבויות הנעורים המודרניות )למשל דייויס 
]Davis, 1996[(; הכינוי “איציק” הוא ניכוס ישראלי והאנשה של תוכנה בעלת אופי מערבי 
זרות,  לציון  גנאי  ביטוי  וכן  דימוי המרמז על צמיחה פתאומית,  הוא  ו“פטרייה”   ;ICQ ־ 
חשש ממגע וסטטוס נמוך בקבוצה. כמו כן, בולטים מקרים של החלפת צופן, כלומר שימוש 

לסירוגין בשתי שפות. ביטוי לכך הוא כתיבת מושגים באנגלית בתעתיק עברי, למשל:
אי מייל

פריק של...
רד הוט צ‘ילי פפרז )שם של להקת רוק אמריקאית ־ א“ג(

סמיילי

 Murray et al., 1961, p.( אוקספורד  מילון  שלפי   ,)idiom( האידיום  ממושג  גזור  אידיומטי  ביטוי   1�

וכדומה; ב( הצורה  20( פירושו: א( לשון או דיאלקט של קבוצה פרטיקולרית, מעמד, אזור גיאוגרפי 
המקובלת שבה מילים משפה מסוימת מצורפות זו לזו ליצירת ביטוי מחשבתי.

 Baron,( וברון )Danet, 2001( דנט ;)על שילוב שפה דבּורה וכתובה ברשת ראו ליפץ‘–אליאסי )2006  18

.)2000

•
•
•
•
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אי סי קיו 
סֹורי 
פתצ‘

מדסקסים 
בורמיאו

אן בי אי 
קריסמס

רק  נחקרה  אולם  הווירטואלית  בתרבות  מוכרת  לשוניים  צפנים  החלפת  של  הסוגיה 
 Journal of Computer Mediated )Danet & Herring, 2003(. בגיליון מיוחד של  מעט 
Communication, שיוחד לאינטרנט הרב לשוני )שבעקבותיו הופקה אסופה ברוח זו בשנת 
�200 בעריכת דנט והרינג( ולשילובים ייחודיים של התרבות הקיברנטית בתרבויות מקומיות, 
נטען שאפשר לראות בהחלפת צפנים סמן ואמצעי סימבולי להבעת זהות ואוריינטציה אתנית 

או חברתית, וכן פעילות מכוונת ורציונלית של יוצרי הטקסט.19
החלפת הלשון אינה באה לגשר על מתחים בין קבוצות של בני נוער, אלא מעידה על 
העברית  ללשון  מנוכסת  שהאנגלית  נראה  זה  במקרה  ביניהם.  משותף  וקוד  אחווה  יצירת 
ולתודעתם של בני נוער. מילים כמו אי סי קיו, אי מייל וסֹורי מציינות אוריינטציה אנגלו–

אמריקאית, אבל יותר מכך הן מסמנות ביטוי קומונלי משותף. ביטויים אחרים, כמו פתצ‘ 
או פריק, מסמנים משחק כפול של שתילת מושג אנגלי לתוך העברית ואימוץ קוד התנהגות 
שמוכר מתרבויות ההאקרים האנגלו–אמריקאים ותרגומו לשדה התרבותי הישראלי. המושג 

 .Phreak–למשל מסומן לעתים בלשון תרבויות המחשב וההאקרים כ )freak( פריק
המשחק הלשוני המיוצר על ידי ההאקרים זוכה אף לתרגום ישראלי בתרבות הנעורים 
של בנות, המכונה לעתים “לשון הָפַקצֹות”. לשון זו, המתאפיינת בשיבוש מכוון של סימני 
האקרים  של  הביטוי  אופני  של  היריעה  את  מרחיבה   ,)ASCII תווי  )המכונים  המקלדת 
אמריקאים בכך שהיא מערבת את סימני המקלדת העבריים עם הלועזיים. כתיבה זו מאפיינת 

את הכתיבה בבלוגים של נערות במרחבים וירטואליים כגון “ישרא–בלוג” )וייסמן, 2005(.
)או  גם המושג פתצ‘  בפורום שבחנתי,  הווירטואוזים הטכנולוגיים  עבור  במקרה שלפנינו, 
“פטץ‘” בכתיב תקני( מנוכס מלקסיקון ההאקרים: פירושו תוכנה שמטרתה להגדיר מחדש את 
תכונותיה של תוכנה קיימת )ואינה מיוצרת על פי רוב בידי החברה של התוכנה המקורית, אלא 
קבוצת ההתייחסות  בצורה המאפיינת את  מובע  והוא  והאקרים(,  טכנולוגיים  וירטואוזים  בידי 
)אנגלית באותיות עבריות(. מקרה זה הוא ביטוי נוסף למשחקיות נוסח לשון ההאקרים שמתאר 
ריימונד )Raymond, 1993( ־ השימוש באותיות גדולות. כך, שמה של תוכנת עזר )פתצ‘( מובא 
בשיחה בהדגשה ובאותיות גדולות יותר: “מה הוא לא מוריד את הפתצ‘”. ההדגשה במקור מקבילה 
)upper case letters( באנגלית, המבטאות מעין צעקה, כך על פי ריימונד.  לאותיות הגדולות 
למעשה, שתי הצורות )אותיות גדולות באנגלית או הדגשה בעברית( הן צורות של מבע מובלט 

ומשחִקי המשלב טיפוגרפיה )גודל אות והדגש( עם טקסט מילולי השאול מביטויי ההאקרים.
החלפת הקודים הלשוניים ושילובם עם צפנים הקשורים בעולם המחשוב )כגון התרבות 
ההאקרית(, מצטרפים לביטויים אחרים של מבעים נעוריים הממצבים את בני הנוער כקבוצת 

על גישות להחלפה וערבוב של צפנים ראו וולטרס )1982(.  19

•
•
•
•
•
•
•
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שייכות נבדלת בעלת קוד לשוני חלופי. כך אפשר לסווג גם את ביטויי הידידות וההאנשה 
השכיחים בפורומים שנבחנו לחמש קטגוריות:

1. ביטויים אקספרסיביים ־ ביטויים המעידים על יחסי ידידות ומשמעויות אקספרסיביות 
שלהם  בדיאלקט  לערוך  נוטים  נוער  שבני  מראה   )Danesi, 1994( דנסי  הדוברים.  בין 
ניכרת  זו  עובדה  הגזמה.  של  בלשון  בשימוש  ביטוי  לידי  שבא  השפה,  של  רגשי  תכנות 
מרובים,  ובסימנים  באותיות  השימוש  גם  ו“מגניב”.  “מדהים”  דוגמת  במושגים  כאן  גם 
)להרחבה  לכך  ביטוי  הוא  אתך!!!!!!!!!!!”,  קורה  ו“מה  “חמממממממממממממודה”  כגון 
לשונית ראו ליפץ‘–אליאסי, 2006(. בהקשר זה בולטים ביטויים נוספים המעידים על לשון 
למשל,  כך  נעוריים.  ובסמלים  בסימנים  ומשולבים  עממי  מלקסיקון  גזורים  אקספרסיבית, 
ובא  המקובל  בסלנג  משמעו  את  משנה  היהודי–דתי,  מהלקסיקון  השאוב  ָרה”,  “ַקּפָ המושג 
לציין משמעות אקספרסיבית עמוקה20 של אהבה וחיבה. שיבוש הכתיב )האות קו“ף במקום 
כ“ף( תורם לצביון המורטורי ולבידול של הביטוי מהביטוי העממי המקובל. דוגמאות נוספות 
לביטויי חברּות מצויות במושגים כגון “ככה תעשי מה שבראש שלך” כחיזוק חברי לנערה, 
מהלשון  מוכר  לשוני  שיבוש  המשלב  אחווה  של  כביטוי  אתכם”  להכיר  רוצה  מזה  ו“אני 
במקום  “מזה”  חדשה:  אחת  מילה  ליצירת  מילים  שתי  והצמדת  אותיות  )השמטת  הדבּורה 
“מה זה”( עם לשונם הכתובה של בני נוער באינטרנט. שיבושים אלו של השפה ותיבולם 
בלשון דבורה מעניקים צביון רגשי לביטוי במסגרת גילויי החברות ומקנים משמעות רגשית 

לסיטואציה הווירטואלית.
פי  על  מעידים  ואינטימיות  קרבה  יחסי  של  מושגים  ־  פומביים  אינטימיות  ביטויי   .2
רוב על יחס מיוחד בין מעטים,21 ואילו ביטויים של אינטימיות גלויה הם בגדר ציר מארגן 
במקרים  בין–אישיים.  יחסים  של  פומבי  כגילוי  הקבוצה  של  לסולידריות  ויסוד  צפוי  בלתי 
לקהילה  פתוח  בפורום  ביטוים  את  מוצאים  כפרטיים  הנתפסים  גומלין  ויחסי  רגשות  אלה 
ניכר שמושגים מרכזיים מלקסיקון הסלנג הישראלי מוצאים את  זה  הווירטואלית. בתחום 
מקומם בביטויים הלשוניים של בני הנוער ברשת. לדוגמה, הביטוי “מת כבר לראות אותך” 
)פורום 16 פלוס–מינוס, 3 באוגוסט 2002(: המושג “מת” הוא ביטוי עממי המביע השתוקקות 
יחס  על  הן  מצביע  כולו  והביטוי   ,)260 עמ‘   ,2003 )יהלום,  הערצה  או  אהבה  וכן  גדולה, 
יחסים  ובין  הווירטואליים  היחסים  שבין  המתח  על  והן  הקשר,  לחיזוק  וכוונה  אהדה  של 
 ,)2002 בדצמבר   2 צהבת,  )פורום  דלוקה”  “אני  נוסח  ביטויים  היא  אחרת  דוגמה  ישירים. 
שפירושו אוהבת, רוצה מישהו נואשות )יהלום, 2003, עמ‘ �9(; “אם בא לך” )פורום צהבת, 2 

מושג הכפרה מציין סליחה על חטא ומובע גם כלשון חיבה והגנה מפני עין הרע בלשון העממית )ראו   20

בהט ומישור, 1995, עמ‘ 231(, ובמילון הסלנג בלשון פופולרית הוא מוסבר ככינוי המביע חיבה וכמילה 

נרדפת ל“נשמה”, “מותק”, “הכי יקר” )יהלום, 2003, עמ‘ 210(.

מבחינה סוציולוגית קיים קושי להגדיר אינטימיות, ומושג זה נתפס לעתים כמילה נרדפת לרגש חם,   21

לקשר בעל אופי מיני או להיכרות עמוקה בין שני צדדים. עמימות זו אפשרה לסוציולוגים להיעזר במושג 

בכמה אופנים כסמן לשינויים בדפוסי היחסים בין המינים, כאמצעי להגדרה מחודשת של הזירה הפרטית 

 Giddens, 1991; Solomon,( משפחה  כמו  נתונה,  חברתית  ביחידה  הקשר  רמת  להגדרת  כסמן  או 

את  המדגישה  מבנית  בהגדרה  להסתפק  אפשר  שלנו  בהקשר   .)Warin, Lewis & Langford, 2002
.)Sharabany, 1974( ההדדיות ואת הבלעדיות שביחסים בין מעטים
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בדצמבר 2002(, כלומר מתחשק לך )יהלום, 2003, עמ‘ �2(; “נשמה” )פורום 16 פלוס–מינוס, 
� באוגוסט 2002( ככינוי שבח לאדם טוב לב העוזר לזולת )יהלום, 2003, עמ‘ ��2(; או “יא 
שידוע  מוניטין,  בעל  אדם  לקליבר,  כבוד  כקריאת   ,)2002 במאי   15 צהבת,  )פורום  תותח” 

ומפורסם בתחומו )יהלום, 2003, עמ‘ 210(.
טווח.  ארוך  קשר  על  ולשמירה  אמון  ליצירת  אמצעי  היא  הפומבית  האינטימיות 
אינטימיות זו באה לידי ביטוי גם באמצעות השתתפות וחשיפה עצמית, שאף הן אינן מובנות 
 16 )פורום   ”! אותי  די דפק  אז המגן   !“ נוסח  מאליהן בתקשורת מתווכת המחשב. בביטוי 
לטקסט  משמאל  קריאה  בסימני  הטיפוגרפי  השימוש  מלבד   ,)2002 ביוני   18 פלוס–מינוס, 
ומימינו, הכותב גם מדווח לגולשי הפורום על חולשה עצמית. חשיפה של היבטים שליליים 
)ברמה  בין–אישי  ואמון  כנות  ויוצרת  המוטיב האקספרסיבי  את  מחזקת  מעוררת אמפתיה, 
של  בא–פרסונליות  מרכזי  מרכיב  היא  האמון  סוגיית  הקולקטיבית(.  דווקא  ולאו  האישית, 
המחשב, ומודגשת בפרקטיקות האנונימיות השכיחות ברשת. לעומת זאת, רטוריקה אישית, 
הומניים  רגשות  שמזמן  אמון  מעצים  כמנגנון  פועלת  הדובר  של  ורפלקסיבית  שלילית 
לפעולה הווירטואלית. דוגמאות לכך הן אמירות כגון “ממש באסה” להבעת ייאוש, “איזה 
 16 )פורום  דופן  יוצא  אישי  ייאוש  להבעת  הזמן(  על  חבל  פירושו  )חבל“ז  חבל“ז”  ביעוש 
פלוס–מינוס, 19 ביוני 2002(, או דבריה של גולשת הקרויה “שרית �1”: “אז ככה, אני חווה 
אהבה אמיתית. הבעיה היחידה שזה חד–כיווני”. מצוקתה הפומבית קושרת בין ממדי הכנות 
והאמון לתקשורת המחשבים ויוצרת מיצג סימבולי אנושי, מעורר אמון וידידותי. כך ביטויי 
השאובים  ובמושגים  בסמלים  השימוש  א.  היבטים:  שני  מחדדים  הפומביים  האינטימיות 
מעולמות הידידות והאינטימיות )בעיקר סלנג יומיומי וביטויי רגש המוכרים לילדים ולבני 
נוער( במרחב הפומבי של האינטרנט הופך את המרחב הווירטואלי לזירה נוחה עבור בני 
נוער. הוא מצמצם חרדות פוטנציאליות משימוש במחשב דווקא בנקודה קריטית של ִחברות 
שבה ילדים ובני נוער משלבים עצמם בעולמות המחשב והאינטרנט. זאת בניגוד למבוגרים 
שלא חוו תהליך זה, ורבים מהם מגלים סימנים של חשש ורתיעה מהעולם הקיברנטי )ראו 
Brosnan, 1998(; ב. הרחבה והגדרה מחודשת של מושג האינטימיות כיסוד מרכזי בדפוסי 
אחווה וידידות, באופן שיכלול לא רק צורות חדשות של מבע )סמיוטי, טקסט, תמונה וכדומה( 
אלא יבטא גם ממדים לא מוכרים של פומביות ופרטיות של רגשות ומחשבות אישיות )באופן 
אנונימי או גלוי(. גילויים אלו של אינטימיות ברשת מרחיבים את גבולות המותר והאסור 

הבין–אישיים ומעידים על חדשנותו על מושג אנושי בסיסי.
במפגשים  הכללית  הציפייה  פנים,  אל  פנים  לקבוצות  בניגוד  ־  בקבוצה  היכרות   .3
פומביים )כמו בחלק ניכר מהמפגשים הפרטיים( היא לאנונימיות. במסגרת זו הפנייה לאנשים 
בשמות פרטיים במקום בכינויים שרירותיים ממגוון סוגים מחזקת את הדמיון בין המציאות 
הווירטואלית לזו המתקיימת פנים אל פנים ויוצרת סימולציה וירטואלית למציאות הממשית. 
אמירה כגון “היא פצצה” )פורום 16 פלוס–מינוס 25 במרס, 2003(, המשקפת יחס של גולשים 
כלפי גולשת נוספת )בגוף שלישי( ומרמזת על המראה החיצוני שלה;22 “רועי, אתה מזה מגזים” 
)פורום צהבת, 26 באוגוסט 2003(, אמירה שבה ציון שמו של הנמען הוא מרכזי )המשלבת 
שימוש בסלנג “מזה” כשיבוש לשוני מקובל(; “מצטרף לחששות של מושיק”, פנייה המזדהה 

על המושג “פצצה” בסלנג ראו יהלום )2003, עמ‘ �30—308(.  22
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עם פרסונה מוכרת בקהילה ־ כל אלה מצביעות על יסוד של היכרות קהילתית ועל מועדון 
.)]Oldenburg, 1997[ חברים נוסח פאב שכונתי )או “המקום השלישי” אצל אולדנבורג

4. אסרטיביות ופולמיות בקהילה ־ רטוריקה אסרטיבית עד מתלהמת היא תופעה שכיחה 
ומוכרת בתקשורת מתווכת המחשב )ראו למשל Lea, O’Shea, Fung & Spears, 1992(, עד 
כדי שימוש במבעים פאטיים טורדניים )כמפורט אצל בלייס ]2001[(. כך למשל כתב “גוגו הגבר” 
ל–”rasta girl“, שנהגה לפרסם את תגובותיה כמה פעמים,23 ב–13 באוגוסט 2002 )בפורום 16 
פלוס–מינוס(: “לא יקרה כלום אם תכתבי כל הודעה שלך רק פעם אחת”. אף שדבריו של “גוגו 
הגבר”  “גוגו  דבריו של  הקהילה.  אנשי  בקרב  כמקובלת  נתפסת  זו  גישה  הגבר” מתלהמים, 
הם התייחסות אישית לכותבת מסוימת, ועם זאת משמשים מבע פומבי שמחזק את הסטטוס 
שלו בקבוצה כמבסס הסדר מתוך קבוצת השווים. הלבנת הפנים הקבוצתית, כלומר הניסיון 
לעורר בושה ולהוקיע אנשים ברבים, היא תופעה חוזרת ונשנית בתקשורת מתווכת המחשב. 
גם בצ‘טים של צעירים )בחדר “עד 20” בוואלה או בצ‘ט של ערוץ הילדים( שהתבוננתי בהם 
להביך  בניסיון  לקהילה  פרטי  באופן  שנאמרו  רבות  אמירות  מצאתי  למחקר  ההכנה  בשלבי 
משתתפים. במקרים אלו הקהילה משמשת סוכן ממשטר כשבמסגרתה ה“נודניק” והמטרידן 
מוקעים בגלוי או במובלע, והנורמה הקבוצתית מועצמת על ידי הוקעת החריג והסוטה. פעילות 

זו נעשית גם באמירות אסרטיביות ופולמיות באופיין בין היחיד ובין הקבוצה, כמודגם להלן: 
“אתם עונים להודעות אחרי המון זמן וזה די מעצבן” )פורום דיאבלו, 19 ביולי 2002(.

“אנשים אתם לא מגיבים כמעט בפורום, התעוררו!” )פורום 16 פלוס–מינוס, 21 בינואר 
.)2002

“מישהו מוכן להכניס אותי בבקשה לעניינים?” )פורום דיאבלו, 28 באוגוסט 2002(.
“אני נכנס כל 10 דקות לבדוק הודעות ואתם לא מגיבים אז יאללה תתעוררו!” )פורום 

דיאבלו, 21 ביולי 2002(.
ואם  כי אני רגישה  ואני פעם ראשונה בפורום אז תהיו ממש ממש נחמדים  יעל  “אני 

תעליבו אותי אני אביא לכם בוקס” )פורום 16 פלוס–מינוס, 5 בפברואר 2002(.

כך, באופן פרדוקסלי, הפעולה האסרטיבית משמשת כלי לחיזוק הקהילה בהתאם למסורת 
הדורקהיימית ולמחקר הדן בזיקה שבין סטייה לסולידריות חברתית בסוציולוגיה.

סיכום

במאמר זה הראיתי שבני נוער אינם שבויים בכלים ובתשתיות המוגדרים עבורם באינטרנט, 
הווירטואלי. טענתי שהסמלים המבנים  ומשמעויות תרבותיות במרחב  יחסים  יוצרים  אלא 
בקרב  יחסים  לגיבוש  ומכוונים  אקספרסיביים  פרסונליים,  ביסודות  מאופיינים  אלו  יחסים 

בני נוער.
צורות  ביטוי בשלל  לידי  בקוד מטא–טקסטואלי שבא  במערכות הסמלים אפשר להבחין 
)אייקונים, אמירות, מטפורות(, המייצגות את השילוב בין המבנה המיצגי המורכב של הטקסט 

פעולה העשויה לנבוע מהכרה חלקית של הממשק, כפי שהובהר לי בשיחה עם איש מפתח.  23

•
•

•
•

•
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חוקרים  וירטואלי.  החוץ  התרבותי  עולמם  ובין  וכדומה(  )תמונה/טקסט  הנחקר  הווירטואלי 
הצביעו על שינוי בדפוסי הפעילות, הבילוי וההתארגנות החברתית של בני נוער )כהנא, �200( 
והדגישו נתוני סקרים המורים על שהייה הולכת וגדלה של בני נוער בחדריהם, בגפם, בבדידות 
עלייה  עם  בבד  בד  התבודדות,  של  אלו  מצבים   .)Schneider & Stevenson, 1999( פיזית 
בצריכת המדיה, העלו חששות שמדובר במצבים פתולוגיים של התמכרות לשימוש במחשב 
)Young, 2004( ובידוד חברתי )Funk & Buchman, 1996; Kraut et al., 1998(. מחקרים 
אתגרו תפיסות אלה ברמה התודעתית–התנהגותית )כפי שעלה בסקרים שניתחו פעילות של 
בני נוער, ראו מש ]Mesch, 2001[(. במאמר זה, לעומת זאת, הראיתי כיצד היחסים הנרקמים 
באינטרנט בקרב בני נוער מתאפיינים בתודעה משותפת ובהסכמה על סוגיות יסוד, תוך כדי 
המשך עיסוק בנושאים נעוריים, כגון יחסים, דמיון ותרבות פופולרית. האינטרנט מציע מרחב 
מוגן לפיתוח אוטונומי של תרבות נעורים, שבמסגרתה נוצרת תחושה של שותפות גורל בקרב 
של  מושגיו  את  מזכירה  הגורל  שותפות  תחושת  זו,  מבחינה  דומה.  במצב  המצויים  צעירים 
טרנר )�200( בעניין נעורים ואת דיוניו על לימינליות ועל יצירת קומיוניטס. בניגוד לדוגמאות 
שהדגישו טרנר וממשיכיו בחקר תרבויות הנוער, חקר הנעורים באינטרנט מצביע על מרחב 
שמתקיימות בו דרגות גבוהות במיוחד של חופש בכניסה ויציאה מהאירוע )וולונטריזם במונחי 
כהנא ]�200[(, מורטוריום חברתי, אפשרות להתנסות, ניסוי וטעייה והבניית תודעה נעורית 
ייחודית. בניגוד לחששם של החוקרים שמא בני נוער היושבים במשך שעות ארוכות מול מחשב 
סובלים מבידוד חברתי, אפשר להצביע על הרחבת עולם המושגים והסמלים שבני הנוער מאמצים 
בפעילותם היומיומית ועל מעורבות ויצירתיות חברתית ותרבותית, מעורבות המאותגרת על 

ידי הכוחות החברתיים והכלכליים המזינים את תרבות הרשת בשנים האחרונות.
למרות תהליכי המסחור, הביורוקרטיזציה והסטנדרטיזציה המאפיינים את חיי היומיום 
של בני נוער ברשת, מחקר זה מראה שבני הנוער מבטאים משמעויות אוטונומיות ויוצרים 
אנושיות– ויצירת משמעויות  רטוריקה קהילתית  איקונוגרפי,  מרחב תרבותי הכולל מערך 

חברתיות. אלה באו לידי ביטוי בהאנשתם של סימנים מקוונים וביצירת מערך סימבולי בעל 
משמעות הומוריסטית חיובית מחד גיסא, ומשמעות בלתי מחייבת מבחינה חברתית מאידך 
גיסא. מבחינה זו מצטייר לפנינו דפוס יחסים בלתי פורמלי שאינו מחויב לסדר החברתי הקיים 
או לתפיסות רומנטיות ביחס לעצם ההתקשרות. דפוס זה מציב את בני הנוער הדיגיטליים 
בישראל לא רק כצרכנים פסיביים או כלקוחות של שירותי אינטרנט של פורטלים מסחריים 
האינדיבידואליות  את  גם  מדגיש  זה  דפוס  עצמם.  בפני  תרבותיים  כיצרנים  אלא  גדולים, 
)כגון חוגים, ספורט, צפייה  נוער בבחירה תרבותית הטרוגנית�2 של דפוסי הפנאי  של בני 
בטלוויזיה או גלישה באינטרנט(, וכן את קבוצת השווים הווירטואלית כקבוצה אוטונומית 

המעניקה לגיטימציה לפיתוח תרבותי ייחודי.
במאמר הראיתי כיצד הרשת משמשת זירה להתנסות וליצירת ביטויים לשוניים חדשים 
וסמלים מגוונים. לכאורה, הביטויים היו יכולים להיות אזוטריים ונעוצים בתרבות דיגיטלית 

בהטרוגניות הכוונה לטווח הרחב של תחומי פעילות ומיומנות שבהם עוסקים בני הנוער ברשת, למשל   2�

 )My Space או Facebook נוסח SNS( כתיבת בלוגים, ניהול עמודי בית, ניהול זהות ברשתות חברתיות

ההטרוגניות   ,)2001 בלייס,  )ראו  והשיח  המשחק  קהילות  בתוך  מעמדיים  הבדלים  למרות  ומשחקים. 

מחזקת את הבחירה החופשית של הגולשים ומגדילה את טווח בחירת הנושאים והפעילויות ברשת.
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מקומית, נוסח לשון ההאקרים שמתאר ריימונד )Raymond, 1993(, המחדדת את גבולות 
ייחודית שאינה מוכרת לאלה המצויים מחוץ לקהילה. אך  ידי שימוש בלשון  הקהילה על 
לפיכך,  ואינקלוסיבית.  הפוכה  היא  המגמה  בישראל  במחשב  הפעילים  הנוער  בני  בקרב 
באמצעות הדיאלקט הווירטואלי של המתבגרים, מתגבשת קבוצה מכלילה הפונה לקהילה 
רבגונית של גולשים תוך כדי שימוש בסימבולים ישראליים ובדיאלקט נעורי ישראלי המעלה 
זהות חדשה,  בכיוון המחזק  הנוער באינטרנט  בני  ידי  הזהות המתגבשת על  שאלות בדבר 
אינדיבידואלית ותלויית רשת )אנונימית(, זהות ישראלית–מקומית או קוסמופוליטית. דומה 
דיאבלו,  של  מחשב  )משחקי  גלובליים  בסמלים  בשימוש  דואליות  על  מעיד  זה  שמחקר 
ויהודיים  ישראליים  בסמלים  השימוש  לעומת  וכדומה(,  העיטם  המנגה,  מתחום  אווטרים 
)איורי דגל ישראל, התייחסות לאבל במושגים יהודיים כמו ז“ל ו“יהי זכרה ברוך”(, שימוש 

בלשון הסלנג המקומית )“ביצפר”, “איציק”( וכדומה. 
ממצאי מחקר זה יכולים לתרום להבנת ביטויי הריבוד והִחברות באינטרנט. ריבוד וִחברות 
בעידן המקוון נוגעים לשאלת הפער הדיגיטלי, כלומר הנגישות למשאבי המחשב והאינטרנט, 
כלכלי  מעמד  השכלה,  )מרכז–פריפריה(,  גאוגרפי  מיקום  מגדר,  מהבדלי  העולים  הפערים 
וכדומה. בהקשר זה חוקרים מציינים בעיקר את הפער הגילי והבין–דורי, כלומר את הנטייה 
של צעירים לאמץ טכנולוגיות מתקדמות בקלות רבה יותר מהמבוגרים. השאלה היא מה הם 
אמצעי הִחברות המכשירים בני נוער להשתלב במערכת תרבותית זו ביתר קלות והיוצרים 
עבורם אקלים תרבותי נוח? הסבר חלקי להבנת הפער הדיגיטלי טמון בהבנת הפרשנויות 
הדיגיטליים  הסמלים  באינטרנט.  הסימבולית  למערכת  מייחסים  נוער  שבני  והמשמעויות 
שבני הנוער יוצרים, מאמצים ומייצאים נטענים משמעויות אנושיות )הומוריסטיות, דמיוניות 
אחר.  באופן  לבטאם  ומושגים שקשה  להבעת משמעויות  יעיל  אמצעי  ומשמשים  ואחרות( 
נוסף על כך, סמלים דיגיטליים אלה מסייעים ללמוד, להבין ולהעביר ידע נעורי–דיגיטלי.25 

בכך הם תורמים להפצת מונחים חדשים ולהטמעת הידע הדיגיטלי. 
גם  לעתים  )המתוארת  דינמיים  וחברתיים  טכנולוגיים  שינוי  בתהליכי  הנתונה  בחברה 
כחברה טכנולוגית, פוסט–תעשייתית, פוסט–מודרנית או מודרנית מאוחרת(, סמלים המתגבשים 
לחוויות  להסתגל  בחברה  לפרטים  מאפשרים  המחשב  מתווכת  בתקשורת  נוער  בני  בקרב 
ומחוויית  מהעבר  מוכרים  מושגים  בין  ולקשר  בכלל,  ולטכנולוגיה  המגוונות  הדיגיטליות 
היומיום החוץ–וירטואלית ובין משמעויות ומושגים תרבותיים חדשים. בני הנוער, שתרבות 
זו נגישה להם, משמשים לפיכך מתווכים של סוגי ידע אלו וסוכנים פעילים ההופכים את 
החוויה הווירטואלית לחוויה יומיומית ולאמצעי לניהול חייהם וליזמות תרבותית וחברתית 

בעולמם המשתנה.

ידע דיגיטלי משלב שני אלמנטים: )א( ידע טכנולוגי הכולל יישום של חוקים ותיאוריות מדעיות במצבים   25

קונקרטיים ושימושיים )כהנא וסטאר, 1990(; )ב( ידע חברתי הניזון מנורמות הפעילות הטכנולוגית )כפי 

שהודגש על ידי אתנוגרפים שבחנו זירות אלה ]ראו למשל בלייס, Danet, 2001 ;2001[(. שילובם של שני 

סוגי הידע מחזק את האטרקטיביות ואת המוטיבציה של בני נוער לבצע פעולות וירטואליות, בעיקר בשל 

הקסם החברתי והאנימיזם הטבועים בפעילות החברתית במחשב. בני נוער הופכים מתווכי ידע לאוכלוסיות 

רחבות יותר מחוץ לקבוצות ההתארגנות הנעוריות )מבוגרים, ילדים וקבוצות שאינן נעוריות בטיבן(.
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