קראו את המאמר ,וענו על השאלות שאחריו.
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רשת האי טר ט היא מקום בו א שים יכולים לעבוד ,לשחק ,להכיר זה את זה
ולהתבודד זה עם זה בלי שייפָּגשו פ ים אל פ ים.
אתם יודעים בוודאי שהחברות ברשת האי טר ט שו ה מהחברויות הרגילות
שלכם .לחברות כזאת קוראים "חברות וירטואלית" .הפירוש המקורי של המילה
"לאמתו של דבר" ,אך בתחום המחשבים משתמשים במילה
ִ
"וירטואלי" הוא
אמתי ,מדומה.
הזאת במשמעות הפוכה – לא ִ
באי טר ט אפשר לדבר ,לשחק ואפילו להחליף תמו ות ושירים .אם כן ,במה
חברוּת וירטואלית שו ה מחברות רגילה עם מישהו שלא פגשים ִאתו? אולי בכך
שתקשורת בין חברים באי טר ט עשית בכתב ,ולא בדיבור .בשיחה בעל-פה אין
כמעט זמן לחשוב מה אומרים ,וחברים יכולים להתפרץ זה לדברי זה .ב"שיחה"
בכתב יש זמן לחשוב מה רוצים לומר ואיך רוצים ל סח את הדברים .איש אי ו
יכול להיכ ס לדברי האחר ולקטוע אותו.
אבל ההבדל העיקרי בין חברות וירטואלית לחברות רגילה הוא שבאי טר ט בדרך
כלל לא רואים ולא שומעים את האדם שמדברים ִאתו .וגם כאשר שומעים קול,
ואפילו רואים תמו ה ,המצב שו ה מאוד ממפגש חי .כש פגשים עם חבר ,קל
להבחין מה מצב הרוח שלו .די להסתכל בו ולהקשיב לקולו .אם הוא מספר,
למשל ,על משחק כדורגל שבו שיחק בבית הספר ,קל ל חש אם הקבוצה שלו
יצחה או הפסידה ,בלי שהוא יגיד את זה .כשרואים ושומעים את האדם
שמדברים ִאתו ,מבי ים טוב יותר למה הוא מתכוון ,לעומת מה שמבי ים
בהתכתבות באי טר ט.
כל גולש ברשת האי טר ט שווה בזכויותיו וביכולתו לכל גולש אחר .רבים קיוו
שבזכות ההתקשרות ברשת תגבר הסובל ות של הגולשים כלפי האחר .אמ ם
האי טר ט מאפשר התכתבות ,ואפילו חברות בין ילד מישראל לבין ילד מסוריה,
אך לא ברור אם הדבר ובע מסובל ות או פשוט כל אחד מהמתכתבים אי ו יודע
שהאחר הוא ממדי ת אויב .ומה קורה לאחר שהדבר ודע? מ תקים את הקשר,
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או אולי מגלים סובל ות ומבי ים שהאחר לא ורא כל-כך ,ושכדאי להמשיך
ולהיות חבר שלו?
אבל אולי בחברות הווירטואלית יש גם יתרון .מי שמתבייש ,אי ו צריך לחשוש
ראה או שמע די טוב .הוא יכול להיות בטוח שהתגובות שיקבל
ֶ
שהוא אי ו
מהחברים באי טר ט יהיו רק בקשר לתוכן של הדברים שהוא כותב ,ושהם לא
יושפעו מהצורה שלו.
כיוון שבאי טר ט אין גבולות או מרחק ,אפשר להתחבר עם ילדים שגרים בארצות
רחוקות מאוד .מספר הגולשים מכל מי י ארצות ,שאפשר להתיידד אתם ,גדול
בהרבה ממספר הילדים הקרובים אלי ו ,ושאתם אפשר להתחבר בחברות של
ממש ולא רק בחברות וירטואלית.
גלישה באי טר ט יכולה להיות חוויה מע יי ית .אולם יש לשמור על כללי זהירות
כדי לא להיפגע ,בעיקר אם מחליטים לפגוש את הילד/ה או את ה ער/ה שהכרתם
מהאי טר ט.

חברות פש בלבד – משימות
.1

מה פירוש הביטוי "חברות וירטואלית"?
____________________________________________________
____________________________________________________

.2

ציי ו ש י הבדלים הקיימים בין חברות וירטואלית לבין חברות רגילה.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

.3

ציי ו שלושה יתרו ות לחברות וירטואלית.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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