
פרק אחד־עשר

השפעת המרחב הרשתי על הדור 
הצעיר הפלסטיני

לא  אולם  ההתנגדות  על  בפייסבוק  הכותבים  אנשים  יש 
עושים דבר. ועם זאת, ברור כי יש לפייסבוק תפקיד מדרבן 
קריאות  קיימות  שכן  ההבה,  במסגרת  הנוער  בני  מבחינת 
הכלי  באמצעות  בעיקר  המקודמות  ולפעילויות  להפגנות 

הזה.1

צעיר תושב אחד הכפרים באזור ראמאללה

ארגוני  כאמצעי  ביסודו.  ביטוי  אמצעי  הוא  הפייסבוק 
בנוגע  מידע  בהפצת  מסייע  אומנם  הוא  מוגבלת.  השפעתו 
תמיד  מופנה  אולם   - מסוימים  במקום  או  בזמן   - להפגנות 
וקשר  שיח  כלי שמאפשר  זהו  בעת,  בה  לאינדיבידואלים. 
הערבי  ]הציבור  ומ"הפנים"  מעזה  מהגדה,  נוער  בני  בין 

בישראל[ ואפילו מהפזורה.2

צעיר העובד במכון מחקר אקדמי בגדה המערבית

מאז פרוץ ההבה מּוקד חלק ניכר מהמחקר אודות הדור הצעיר 

הרשתי  במרחב  השימוש  להיקף  הקשורים  בהיבטים  הפלסטיני 

הווירטואלי ובהשפעתו על דפוסי החשיבה והפעולה של הצעירים 

הפלסטינים. הדבר גילם הנחת יסוד שבה אחזו )ועדיין אוחזים( 

אנשי אקדמיה, מדיה ומודיעין רבים, ולפיה לעולם הרשתות יש 

אל־חג'אר, עמ' 99.  .1
הלאל, אל־שבאב אל־פלסטיני, עמ' 28.  .2
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משקל מכריע על חיי הצעירים הפלסטינים. כלי הניתוח הלקוחים 

אחר  המעקב  במסגרת  לדומיננטיים  הפכו  הרשתות  עולם  מתוך 

הדור הצעיר ובשיח הפרשני לגבי התנהגותו, בעיקר בהקשר של 

תוארה  הרשת  ועוד,  זאת  להפגנות.  יציאה  ושל  פיגועים  ביצוע 

הצעירים  בקרב  העומק  מגמות  משתקפות  שדרכו  מרכזי  ככלי 

הקולקטיביים  היעדים  מזוהים  באמצעותו  ואשר  הפלסטינים, 

שלהם. 

במשקלן  להפריז  אפשר  אי  יותר.  מורכבת  התמונה  בפועל 

הצעיר  בחיי  הווירטואלי  המרחב  ושל  החברתיות  הרשתות  של 

הפלסטיני. הן משפיעות על עיצוב הוויית היום־יום שלו ומהוות 

מקור מרכזי לשוני בין דיוקנו ודפוסי התנהגותו לאלה של דורות 

צעירים פלסטינים קודמים. אמל ג'מאל, חוקר מדע המדינה, טען 

בהקשר הזה כי מרחב הרשת חושף את בני הדור הצעיר לעולמות 

שלא היו נגישים אליו בעבר, ואגב כך מאתגר את הזיקות ואת 

הערכים החברתיים המסורתיים ויוצר פער עמוק בין הדור הצעיר 

מקומות  ההורים  אל  קירבה  "הטלוויזיה  לדבריו:  ההורים.  לדור 

מרוחקים וצמצמה רווחים בתוך העולם הגיאו־פיזי שלהם, ואילו 

האינטרנט מצמצם רווחים בעולם החברתי ומגשר על פני פערים 

 ]...[ בעולם  שונים  ממקומות  נוער  בני  בין  ולשוניים  תרבותיים 

המהפכה הדיגיטלית קירבה את הרחוק, אך בה בעת הרחיקה את 

הקרוב במובן החברתי והתרבותי".3 עוד טען ג'מאל כי המהפכה 

מכרסמת  הפרט,  של  האוטונומיה  את  מעצימה  הווירטואלית 

בסמכות ההורית ומעודדת יצירת קהילות וירטואליות שמציבות 

אתגר גובר לקהילות הממשיות. 

אמל ג'מאל, החברה האזרחית הערבית בישראל - אליטות חדשות,   .3
עובד,  עם  הוצאת  )תל־אביב:  אופוזיציונית  ותודעה  חברתי  הון 

תשע"ז/2017(, עמ' 153.
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והיישומית  התמציתית  השפה  על  בניתוחו  דגש  שם  ג'מאל 

המתפתחת בין הצעירים בהשראת המרחב הווירטואלי. לשיטתו 

השפה הזאת אומנם מניעה לפעולה, אולם מבוססת על רעיונות 

כלליים ומעורפלים הנעדרים תוכן מעמיק. עוד טען כי "התקשורת 

שמאפשרים  קצרים  ובמשפטים  בסיסמאות  מאופיינת  המקוונת 

הנעה מהירה של קהילה וירטואלית גדולה, אך בה בעת מקשים 

על צמיחת דיונים מעמיקים בסוגיות מורכבות המחייבות קשב רב 

הדיגיטליים".4  האמצעים  תאוצת  עם  מתיישבים  שאינם  ופענוח 

תמר ועוז אלמוג המשיכו את הקו הזה, בציינם כי ״ההתמכרות 

חוסר  ובראשן  בעייתיות,  תופעות  למגוון  גורמת  הדיגיטלית״ 

כלפי  סבלנות  העדר  על  נוסף  והיפר־אקטיביות,  רדידות  מיקוד, 

נוכח מפל ציפיות חריף שנוצר  תוכן מורכב. כל אלה מועצמים 

שנחשף  הזוהר  הדימוי  בין  הפער  רקע  על  הצעירים  בקרב 

לרוב  המתאפיינת  המציאות  ובין  הווירטואלי,  במרחב  בפניהם 

באפרוריות.5 

השימוש  אודות  בנתונים  להעמיק  נדרש  הראשון  בשלב 

מיליון  כ־4.3  הרשתי:  במרחב  הפלסטינים  הצעירים  שעושים 

מתוך כ־5.227 מיליון הפלסטינים בגדה המערבית, ברצועת עזה 

באמצעות  האינטרנט  לרשת  כיום  מחוברים  ירושלים  ובמזרח 

ל־84%  בהשוואה   ;83%( ביתיים  מחשבים  או  חכמים  טלפונים 

בירדן, ל־97% בכווית, ל־88% בלבנון ול־58% במצרים(; 60.1% 

ברשתות  שימוש  עושה  באינטרנט  הפלסטיני  הגולשים  מציבור 

בערב־הסעודית,   79.3% בירדן,   61.5% )לעומת  החברתיות 

98.8% בכווית, 64.3% בלבנון ו־99% באיחוד האמירויות(; 86% 

מקרב בני הגילאים 29-18 גולשים באופן קבוע באינטרנט )90% 

שם, עמ' 155.  .4
אלמוג ואלמוג, עמ' 107, 175-174.  .5
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הגולשים  בקרב  ו־95%  עזה(,  ברצועת  ו־79%  המערבית  בגדה 

 96%( החברתיות  ברשתות  שימוש  עושים  גילאים  חתך  באותו 

בגדה המערבית ו־91% ברצועת עזה(. נוסף על כך, ברשות 75% 

מבני עשר ומעלה יש טלפון נייד )82% בגדה המערבית ו־64% 

לרשת  מחוברים  הפלסטינים  מהבתים  כ־80%  עזה(;  ברצועת 

האינטרנט )בהשוואה ל־63% ב־2010(; ב־86% מהמשפחות יש 

)91% בגדה המערבית ו־78% ברצועת  לפחות טלפון חכם אחד 

בגדה   36%( ביתי  מחשב  יש  מהמשפחות   33% ובבעלות  עזה(; 

המערבית ו־29% ברצועת עזה(. פייסבוק היא הרשת החברתית 

הגולשים  מבין   95.16%( הפלסטינים  בקרב  ביותר  הפופולרית 

היישומון  ולאחריה  שימוש(,  בה  עושים  החברתיות  ברשתות 

 .)26.14%( וטוויטר   ,)63.28%( אינסטגרם   ,)81.05%( ווטסאפ 

הפלסטיני  הזמר  של  הם  ביותר  הפופולריים  הפייסבוק  עמודי 

אל־קדס  היומון  ושל  עוקבים(  מיליון   13( עסאף  מוחמד 

הרשתות  כי  העידו  מהפלסטינים   39% עוקבים(.6  מיליון  )כ־9 

 35% החברתיות משמשות אותם בעיקר לצורך עדכון חדשותי, 

לתקשורת בין־אישית, 15% לצפייה בתכני בידור, ו־9% לרכישת 

מוצרים.7 

באתר  )נמצא   11 עמ'   ,2021 אל־פלסטיני  אל־רקמי  אל־ואקע   .6
האינטרנט www.ipoke.co) ]להלן: אל־ואקע אל־רקמי אל־פלסטיני 

2021[; כתאב פלסטין אל-אחצאא'י, 2021, עמ' 91.
אל־ואקע   ;91 עמ'   ,2021 אל־סנוי,  אל־אחצאא'י  פלסטין  כתאב   .7
ברשות  הלמ"ס  של  דוחות   ;20 עמ'   ,2021 אל־פלסטיני  אל־רקמי 
הפלסטינית מ־18 במאי 2020, 12 באוגוסט 2020 ו־8 באוגוסט 2021 
)מצויים באתר האינטרנט של הלשכה: www.pcbs.gov.ps(; וכן דוח 
המצוי באתר האינטרנט www.arabbarometer.org מ־25 בספטמבר 

.2020
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שימוש באינטרנט וברשתות חברתיות בעולם הערבי 
ובמערכת הפלסטינית8

שיעור 
הגולשים

באינטרנט 
מקרב כלל 
האוכלוסייה

שיעור 
הגולשים 
באינטרנט 
בגילאים 

29-18

שיעור המשתמשים 
ברשתות

חברתיות מקרב 
הגולשים 
באינטרנט

84%96%61.5%ירדן

97%100%98.8%כווית

88%99%64.3%לבנון

הגדה 
המערבית 
ורצועת עזה

83%95%60.1%

58%90%41%מצרים

שיעור המשתמשים ביישומונים )אפליקציות(
של הרשתות החברתיות במערכת הפלסטינית9

95.16%פייסבוק

81.05%ווטסאפ

63.28%אינסטגרם

81.53%יוטיוב

36.68%סנאפצ׳אט

26.14%טוויטר

27.7%טיק־טוק

76.4%מסנג׳ר

www.arabbarometer.org, 25 בספטמבר 2020.  .8
אל־ואקע אל־רקמי אל־פלסטיני 2021, עמ' 11.  .9
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ויש  ההבה,  במסגרת  מרכזי  מקום  כאמור  היה  המקוון  למרחב 

אף מי שטוענים כי זאת לא הייתה מתרחשת בלעדיו. באמצעות 

הרשתות החברתיות נחשפו בני הדור הצעיר ל"סיסמאות הקרב" 

של אותו עימות, ובראשן הקריאה להגנה על מסגד אל־אקצא, אך 

במקביל גם הפיצו אותן במרחב הווירטואלי בתוספת פרשנויות 

אודות  עדכונים  פיגועים,  לביצוע  עידוד  כללו  אלה  אישיות. 

התרחשויות במרחב מגוריהם )למשל פעילות כוחות צה"ל, חיכוך 

בין מתיישבים ישראלים לתושבים פלסטינים וקיום הפגנות(, אך 

גם הצגת תכניות אישיות לביצוע פיגועים שלוו לפרקים בהותרת 

"צוואות" לקראת היציאה לפעולה. נוסף על כך שימשו הרשתות 

החברתיות מסד לתכנון ולארגון מהלכים עממיים, בפרט הפגנות 

בלב היישובים הפלסטינים או עימותים עם כוחות צה"ל. 

מבחינת  תפקידים  מגוון  אפוא  ממלא  הרשתי  המרחב 

ואמצעי  תפיסות  מעצב  מידע,  מקור  הפלסטיני:  הצעיר  הדור 

להתארגנות. נוסף לכך, משמש המרחב הרשתי כלי לפריקת זעם 

אישי, דבר שלא פעם מלווה בביקורת במערכת הפלסטינית על 

כך שהצעירים ממקדים את פעילותם בהעלאת פוסטים וממעטים 

אוניברסיטה,  בוגרת  פלסטינית,  צעירה  מעשיות.  פעולות  לקדם 

תפקיד  ממלאות  החברתיות  הרשתות  כי  הזה  בהקשר  טענה 

בעייתי בכל הנוגע לקידום המאבק הלאומי, היות שהן מבססות 

מנטליות של בריחה מהמציאות ומעודדות התבצרות בעולם של 
אשליות במקום בעשייה ממשית.10

לרשתות החברתיות יש משקל רב גם בעיצוב עולמו התרבותי 

פופולרית  התקשרות  דרך  זוהי  הפלסטיני.  הצעיר  והחברתי של 

בפרט  בידור,  לצריכת  מרכזי  כלי  וכן  קבוצות,  ובין  פרטים  בין 

המרחב  משמש  הזאת  במסגרת  וסרטים.  מערכונים  שירים, 

הלאל, אל־שבאב אל־פלסטיני, עמ' 41.  .10
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בחיי  התרבותית  ההיברידיות  להיווצרות  מרכזי  מקור  הרשתי 

הצעיר הפלסטיני: בין המודרנה והמסורת, ובין הנהייה אחר חיי 

הלאומי.  ובמאבק  האידיאולוגי  בחזון  לדבקות  והשפע  הצריכה 

הצעיר הפלסטיני נחשף יותר מבעבר ל"קסמי המערב" - ובכלל 

זאת מותגים ובידור - אולם במרחק הקלקה יכול לנוע למרחבים 

שקריאותיהם  קיצוניים  דתיים  ומטיפים  ארגונים  של  אחרים, 

מלוות בתמונות ובסרטונים המעודדים ביצוע פעולות אלימות. 

לצד תיאור השפעת המרחב הרשתי על חיי הצעיר הפלסטיני, 

של  ומאפייניה  מימדיה  לגבי  סייגים  גם  להעלות  צורך  יש 

התופעה. אותן הסתייגויות צריכות להיות אות אזהרה לכל חוקר 

שמנסה לתלות את רוב או אף את כל יהבו על הכלים הרשתיים. 

מכיוון  אשליה,  של  במעטה  פעם  לא  אפופים  האלה  האמצעים 

שהם נגישים, ברי־כימות ונוסכים תחושה כי גם ללא היכרות עם 

החוקר  מסוגל  את שפתו,  לדעת  ובלי  "האחר"  רזי תרבותו של 

להכיר, להבין ולנתח לעומק את ההוויה ואת התודעה של מושאי 

מחקרו החיים בעולם המונהג בידי מערכת ערכים שונה.
ראשית, נדרש להכיר כי לצד הרשת קיימים מקורות השראה 
הצעירים  של  ההתנהגות  ועל  התפיסה  על  המשפיעים  נוספים 
במה  וחלקם  הציבורי  במרחב  נטוע  מהם  חלק  הפלסטינים. 
יש  למשל  הטלוויזיה  לשידורי  מסורתיים.  מדיה  כלי  שמוגדר 
עדיין משקל רב בעיצוב תודעת הצעירים הפלסטינים ובהנעתם 
בשנים  פיגועים  שביצעו  והצעירות  מהצעירים  רבים  לפעולה. 
מצפייה  עידוד  ספגו  כי  העידו  לעשותם,  שתכננו  או  האחרונות 
״שהידים  של  סיפוריהם  הוצגו  שבהן  טלוויזיה  בתוכניות 
לפעולה.  ספונטנית  יצאו  הם  שבעקבותיו  דבר  מפורסמים", 
את  שחקרה  עאקלה  אבו  שירין  המזרח־ירושלמית  העיתונאית 
את  הזה  בהקשר  תיארה  ההבה,  במסגרת  התקשורת  תפקיד 
במערת  פיגוע  ביצע  אשר  מחברון  אל־אטרש  סעד  של  המקרה 
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כיצד  העידה  אל־אטרש  של  אמו   .2015 באוקטובר  המכפלה 
סעד  קם  ואז  בטלוויזיה,  יחד  צפו  משפחתית  ארוחה  במהלך 
יכול לאכול ולצפות  מכיסאו, סירב להמשיך לאכול, הכריז "מי 
בחדשות שכאלה", ולאחר מכן הלך לחדרו, התפלל ויצא מהבית 
לצורך ביצוע הפיגוע.11 העיתונאי אבי יששכרוף נפגש עם קבוצת 
"גם  הכריז:  מהם  אחד  כיצד  ותיאר  סעיר,  מהכפר  נוער  בני 
שיש  הדברים  את  רואה  אתה  בעיות.  היו  פייסבוק  היה  לא  אם 
תחושות  מעורר  וזה  החמאס[  ]של  וקדס  אל־אקצא  בערוצים 
של  קהל  דעת  בסקר  גם  הומחשה  המתוארת  המגמה  קשות".12 
מכון JMCC ממנו עלה כי כ־60% מהפלסטינים ניזונים מחדשות 
מערוצי  עדיין  ניזונים  כ־30%  אולם  והטוויטר,  הפייסבוק  דרך 

הטלוויזיה.13

חלק ממבצעי הפיגועים הונעו לפעולה דווקא מכוח הדינמיקה 

התוססת המאפיינת את הרחוב הפלסטיני, אשר נוצרת בנסיבות 

כמו השתתפות בלוויית בן כיתה, קרוב משפחה או שכן, ביקור 

האזנה  או  בפיגוע,  שנהרג  מחבל  לזכר  שנפתחה  אבלים  בסוכת 

רווח  הזה  בהקשר  הקפה.  בבתי  או  ברחוב  שמתפתח  לשיח 

בשנים האחרונות המונח "שרשרת השהידים" - צעיר המשתתף 

פיגוע  לביצוע  השראה  סופג  כך  ובעקבות  אחר,  צעיר  בלוויית 

וחוזר חלילה. כל אלה היו מעין "גלגול" עדכני של רוח הפזעה - 

אל־הבה״,  פי  אל־אקוא  אל־לאעב  "אל־אעלאם:  עאקלה,  אבו  שירין   .11
אל־דראסאת אל־פלסטיניה, כרך 27, מספר 106 )אביב 2016(, עמ' 60.

יששכרוף, 2016.  .12
 - המרכז  של  האינטרנט  באתר  ומצוי   2016 באפריל  פורסם  הסקר   .13
מידע  הצורכים  שיעור  כי  עלה  אחרים  מסקרים   .www.jmcc.org
הטלוויזיה  מערוצי   ,85% על  עומד  החברתיות  מהרשתות  חדשותי 
 .4% על   - הכתובה  ומהעיתונות   18% על  אינטרנט  מאתרי   ,35% על 
ראו: סושאל פלסטין - תקריר וסאא'ל אל־תואצל אל־אג'תמאעי פי 

פלסטין לעאם www.ipoke.co .2017, עמ' 14.
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קריאות ההתאספות לפעולה שרווחו ברחוב הפלסטיני כבר לפני 

כמאה שנים, ובלטו במיוחד במהלך המרד הערבי הגדול בשנים 

1939-1936. למרחב הרשתי יש אפוא השפעה עמוקה על הצעיר 

הפלסטיני, אך הוא לא דחק כליל את דרכי ההנעה לפעולה ואת 

מקורות המידע הקודמים ודר בכפיפה אחת יחד עימם. 

חוקרי המערכת הפלסטינית כיום אינם יכולים כמובן להתעלם 

בשימוש  להסתפק  או  הרשתות  מעולם  הלקוחים  הניתוח  מכלי 

מצומצם בהם. נהפוך הוא: אי בקיאות ושימוש מוגבל בהם יהפכו 

את ניתוחיהם לחסרים, גם אם הם עצמם יהיו מצוידים בהבנות 

עומק לגבי עולמו התרבותי של מושא המחקר. עם זאת, החוקר 

מחויב להיזהר מהסתמכות יתר על הכלים האלה, המלווה כאמור 

כאשר  מדויק,  באופן  המציאות  את  משקפים  הם  כי  באמונה 

לשקלל  שיש  מיסודו,  ומוטה  מוגבל  רכיב,  בעוד  מדובר  בפועל 

בתוך תמונה מורכבת ורבת גוונים. יתרה מזאת, ההסתמכות על 

מובנות  מבעיות  התעלמות  תוך  פעם  לא  מבוצעת  האלה  הכלים 

המגולמות בהן, ובראשן: הטיות חריפות הנוצרות בעקבות פער 

בסיסי בין השיח הווירטואלי למציאות הממשית )תופעה שזכתה 

קבוצות  של  העדרן   ;)Echo Chamber  - תהודה״  ״תיבת  לכינוי 

אוכלוסייה רחבות מהשיח הרשתי או ייצוג מוגבל שלהן בו; וכן 

בהכרח  תואם  אינו  רשתית  התנהגות  שמכונה  מה  כי  העובדה 
להתנהגות ב"חיים האמיתיים".14

 David Robson, “The Myth of the Online :להרחבה בנושא הזה, ראו  .14
 Echo Chamber”, www.bbc.com, 17 April 2018; Christine
 Emba, “Confirmed: Echo Chambers Exist on Social Media.
 So What Do We Do About Them?”, The Washington Post,
 14 July 2016; “Are You in a Social Media Echo Chamber?
How to Make an Objective Look”, Forbes, 28 February 2018.
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המזוהה  )מולדתנו(  בלדנא  ארגון  חבר  מחיפה,  חברתי  פעיל 

האדרת  מפני  ההסתייגות  את  לתאר  היטיב  בל"ד,  מפלגת  עם 

שני  יש  "לפייסבוק  טען:  כאשר  הרשתי  המרחב  של  ההשפעה 

האמצעי  בעקבות  מהפכה  יעבור  העולם  כי  בטוחים  אנו  פנים. 

מאמץ  ]במסגרת  מגיעים  אנו  אותה.  עובר  לא  הוא  אולם  הזה, 

לקדם פעולות מחאה[ ל־3,000 איש. לנשים צעירות בכפרים אין 

פייסבוק והן אינן כלולות בקהל היעד ]...[ אתה לא בקשר אמיתי 

עם האנשים, ולכן גם אינך מצליח לגייס יותר אנשים".15 פעילים 

חברתיים מראמאללה הצרו גם הם על ה־Click-Activism, הכינוי 

למסרים  חשופים  אומנם  רבים  צעירים  שבמסגרתה  לתופעה 

ולדיווחים שוטפים בנוגע למתרחש בשטח, אולם השיעור של מי 

שמוכנים לנקוט צעדים מעשיים מוגבל למדי. בשל כך הם הביעו 

געגוע למה שהגדירו "פוליטיקה של פעם", אשר גילמה לשיטתם 

מגע ישיר בין בני האדם ויציאה ממשית לרחובות.16 

היחשפותם של הצעירים הפלסטינים למרחב הרשתי משפיעה 

ועל  שלהם  המציאות  תפיסת  על  התנהגותם,  על  רבות  אפוא 

עולמם הרעיוני, ומהווה הסבר מרכזי לשוני בינם ובין הצעירים 

היסוד  לבעיות  ערים  להיות  כאמור  חשוב  זאת,  עם  העבר.  של 

המלווים  המחקריים  הכלים  ואת  הרשת  תרבות  את  המאפיינות 

אותה, ובראשן העובדה כי יש עדיין קהלים גדולים שלא נגישים 

עצמו  הכלי  וכי  פחות,  ממנו  מושפעים  ולפיכך  המקוון  למרחב 

משקף לא פעם קושי בהנעה לפעולה מעשית.

 Mohammad Massalha, Ilana Kaufman and Gal Levy,  .15
 “Palestinian Youth in Israel: A New Generational Style
 of Activism?”, in Mark Muhannad Ayyash and Ratiba
 Hadj-Moussa (eds.), Protests and Generations: Legacies
 and Emergences in the Middle East, North Africa and the
Mediterranean (Leiden: Brill, 2017), p. 38.

ג'יל אוסלו, עמ' 167.   .16
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