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יונה גודמן

משפחה " לנהפךהולך והעולם לנגד עינינו 

הבעיה היא ". שפה אחת" המדברת "אחת

 . אמריקאיתנראית יותר ויותרהמשפחה ש

כני הפנאי והיא אנגלית ות העיקריתשפתה 

את החלק שלה מבטאים לעתים קרובות 

 האין זה מקר .המערביתתרבות ההרדוד של 

אקציות יבי העולם נוצרות רשבכל רח

החל מתרבות , למשפחתיות זוקרתניות 

 וכלה בהתעצמות הפונדמנטליזם' אייג-הניו

ערכי המשפחה " בשם – העולמי המוכנה

המשפחה הגלובלית  לפרק את –" המסורתית

    .רצחניים גם באמצעי טרור ...)האמריקאית(

משפחתיות גלובאלית זו עשויה להביא 

גובה מחירים גם אך היא ,  רבהבכנפיה ברכה

המחיר היותר מפורסם הוא . רבים מכולנו

  לאומיותעת כל גילוי של, שחיקת הלאומיות

 מוצג אוטומטית כלאומנות פסולה בריאה

ההומניזם  את ערכי רומסתמי שהנתפסת כ

   .יםשוהקד

בשורות אלו איני מבקש להצביע על , ברם

המחירים שגובה המשפחתיות 

אלא דווקא , םמהלאות יהקוסמופוליט

 נוה את דברי" בענדגיםבו ש השדה .מהפרט

אשר במבט ראשון מאפשר , הוא הפייסבוק

דף "לכל אחד לטפח את ייחודו ולעצב דווקא 

 מטפח משהו  אך במבט שני הוא,כרוחו" בית

  .כפי שננסה לבאר, אחר לגמרי

הכלל , חיינולהתאזרח בכשהאינטרנט החל 

 לחשוף  לאהיהדנו את ילדינו לימשהראשון 

לא להשתתף בפורומים או ואישיים פרטים 

. תוך שימוש בשמם האמתי תגוביות לכתוב

,  כמו כתובתחסויים פרטים לבטח לא לתת

המניע להדרכה . לימודיםהמוסד שם וטלפון 

והיא שימשה אמצעי , זו הייתה בטיחותית

 אך תוצאת . כאחדהגנה מפני סוטים וגנבים

הפרטיות הלוואי שלה הייתה גם שמירה על 

   . באשר היא

 .הגיע הפייסבוק וטרף את הקלפים, והנה

 –" להיות מקובל ואהוב" וכדי לפגוש חברים

. חייבים לחשוף כמה שיותר פרטים אישיים

את גם   בנוסף לשמי האמתי לכתוב"יםחייב"

. 'וכושם בית הספר את , מגוריםהמקום 

על ידי " חברים " יחפשייממכר מי שמא זאת

. ספר במנוע החיפושהרצת שם בית ה

שכתוצאה  מהפך תפיסתי יצרהפייסבוק 

 ,כולל תמונתי, י שלי כל המידע האישממנו

. אך זו רק ההתחלה.  לעיני העולם כולוחשוף

-תרבות הפייסבוק מתבטאת בכתיבה אין

 המוצגים תדיר סופית של דברים אישיים

נורא "כיצד רבתי עם אימא שלי ש: לעיני כול

את , ברוגז עם מיכל רינת מדוע, "מעצבנת

דעתי על המורה רחל ומשקלה וכן שלל 

זאת . ייעל חיי החברה של חבר" תובנות"

 שלי לעמוד שאני מעלה הדבר המרכזי ,ועוד

תמונות שלי מהטיול . יי תמונותהןבפייסבוק 

, )בגדי יםעם (השחייה במעיין מכולל , השנתי

מות של כל החברות 'תמונות ממסיבת הפיג

כל זה חשוף . ועוד) מה'גשות פיולב (שלי

, הבנים: לעיני כולם כל הזמן) תרתי משמע(

כולם .  ועוד ברשת סתם נוער משוטט,הבנות

י נ ו מ א ך  ו נ י ח ם  ו ח   ת
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, מחשבותיי אתיכולים לקרוא את רגשותיי ו

, יולצפות בתמונותי, כולל האישיים ביותר

  .חלקן לאו דווקא צנועות

 ובקיאים ברזי  מאודאם מתאמצים, אמנם

 להסתיר את ניתן לבקש ממנה, התוכנה

הגיגיי מעיני אלו שלא הוגדרו את תמונותיי ו

נו לא י של צעיררוב מוחלט, ברם. כחבריי

ואף אלו שעושים זאת , טורחים לעשות כן

את עדיין חושפים את מחשבותיהם ו

, רגשותיהם בפני מאות צעירים וצעירות

 אישרו אותםוש חלקם בקושי מוכריםש

 הוא כי שמדהים מה .שלהם" חברים"כ

עת שאלתי צעירים מדוע הם , בתחילה

תולים לעיני כל העולם את המידע האישי 

כי אחרת , " ברירהאין" הם השיבו ש,שלהם

אך . ברשת חבריהם לא ימצאו אותם

 שהולכת לאחרונה אני פוגש תשובה אחרת

זה מה שאני מרגיש או ? מה יש: "בערך כך

מי שרוצה מוזמן . ואיני מתבייש בכך, חושב

החשיפה האישית ". ולהסתכל רואלק

 "בדיעבד"למציאות של בתחילה ה בשנחש

  . ונחשבת נורמטיבית"לכתחילה"לנהפכת 

המשפחתיות הגלובלית , אחרותבמילים 

החובקת כול באה לביטוי בין השאר באיבוד 

אין ערך לטיפוח עולם פנימי . הפרטיות

של מחשבה ומודעות והכול צריך ומוצנע 

 הכול מוצגכש. ועדה עםקבל  חשוףלהיות 

 ימעשיעיצוב  עצם תהליך, ברשות הרבים

בו הם ייראו בעיני שי מושפע מהאופן יוהגיג

 נגד עינינו מתפתחת תרבות .חבריי

המשטיחה את האישיות ומחצינה את עולמה 

 הוא רק  הפייסבוק– בל נתבלבל .הפנימי

ונעשה "השאיפה של בה ש לתרבות הדוגמ

  מחשבותיי על ידי חשיפתתמושג" לנו שם

דרך גם מסר זה מוקרן . הורגשותיי בפרהסי

 המתמודדים בהןש יאליטיהרמרבית תכניות 

מחשבותיהם  את למיליוני צופיםמספרים 

 דעתם על אישיות חבריהםהפנימיות ואת 

 לדמיין  רקלנו נותר. ומניעיהם הכמוסים

כיצד צעירים שגדלו בתרבות המטפחת 

יד בעתהשטחה והחצנה של רגשות ייכנסו 

 האמורה להיות למערכת זוגית משמעותית

  .המסד למשפחה האמתית

הפיכת העולם התהליך העכשווי של , לסיכום

 גובה "משפחה אחת ודברים אחדים"כולו ל

תוך שחיקת מחיר לא רק מהלאומיות 

אלא גם , זכותה להתקייםב ההכרה

בו אמורה שמהפרטיות ומהעולם הפנימי 

ל  עבודתו האישיותית שעיקרלהתבצע 

 הפיתוחים הטכנולוגיים היוצאים .האדם

 להציץ בצג יכולתךכגון , לשוק בימים אלו

ית זפיהטלפון הנייד ולראות על מפה היכן 

, )מהפייסבוק(נמצא כל אחד מחבריך 

, יתז פיויכולתם לדעת היכן אתה נמצא

עליו שמהווים האצה נוספת של התהליך 

הפייסבוק עצמו לא : ובראי הפרשה .דיברנו

אך הוא ', למגדל בבל ברצון למרוד בהדומה 

כולנו " של בטיפוח האשליהבהחלט דומה לו 

  ".חברים"לם וווובה ּכ" משפחה אחת

, בתהליכים הגלובליים יש גם חיובשהיות 

, בו ניוולדש את הדור ניתן לבחורלא שוהיות 

 בניסיון לשנות את כוחות לכלותלא כדאי 

ע כדאי וחיוני להשקי. המציאות הטכנולוגית

כוחות בהסברת המציאות ומשמעותה 

, ייםובהכשרתם לחיות חיים פנימ, נולילדי

 עולםבתוך ,  ועדינותעומק, מלאי משמעות

מימוש  לסייע להם להבין כי ;רווי החצנה

 חשיפתעל ידי " ונעשה לנו שם"הרצון של 

, ן לכישלוןו נידעולמם הפנימי בכיכר השוק

ת סופו של דבר יגלה האדם שהוא רק עזב או

ויהי  ":קדמונו של עולם ושקע בבקעה

 ...". וימצאו בקעה–בנסעם מקדם 

 
 תחום חינוך אמוני במכללת אורות הוא ראשותב הכ

  . ישראל
  :גל את המיליםץ בגוחינוכיים נוספים הרניתוחים ל

  "ת להוריםהארות חינוכיו"
  


