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בוצע מחקר בעמק הסיליקון שניסה להבין כיצד הטכנולוגיה  90 -בסוף שנות ה

משפיעה על המשפחה. החוקרים שאלו מה הופך אנשים ל"משפחה". פעם אחר פעם 

א לא יחידה ענו להם: "אנחנו עושים דברים ביחד." עבור אותם אנשים, משפחה הי

פי פעולה: משפחה יוצאת - ארגונית טבעית, אלא קבוצה של אנשים המוגדרת על

לטיולים ביחד, רואה טלוויזיה ביחד, אוכלת ביחד, חולקת חוויות ביחד. לכן אין 

להתפלא שעבור אותם אנשים, ואולי עבור כולנו, למכשירים שמאפשרים לנו להיות 

יתוריות, מזכירות אלקטרוניות, מצלמות טלפונים, א –ביחד יש משמעות מיוחדת 

משפחתי טכנולוגיות רבות, -השנים האחרונות חדרו למרחב הפרטי 30 -אינטרנט. ב

שאמורות לסייע לנו להיות ביחד גם כאשר אנחנו לא ביחד. בעולם היפראקטיבי שבו 

דורשים מהעובד להיות זמין כל הזמן, שבו הורים מאפסנים את הילדים בגנים 

  בערב, יש חשיבות מכרעת לטכנולוגיות האלו. 8בבוקר ועד השעה  7מהשעה 

לכאורה, אנו צריכים לברך עליהן. אחרי הכול, איך היו נראים החיים שלנו בלעדיהן. 

אבל אפילו זיגמונד פרויד הבין שלכל מטבע יש שני צדדים. בחיבורו הידוע "תרבות 

מו: האם אין רווחים כתב פרויד: "אדם יכול לשאול את עצ 1930 -בלא נחת" מ

   –בכל פעם שאני רוצה  –בהנאה, האם אין תוספת לתחושת האושר אם אני יכול 

לשמוע את קולו של ילדי שמתגורר מאות קילומטרים הרחק מביתי, או אם אני יכול 

ם ליעדו?" כך שחבר שלי שנסע מעבר לימים הגיע בשלו-ללמוד בדרך מהירה כל

תשובתו של פרויד מפתיעה. "אילו לא היו מופיעות מסילות ברזל שכבשו את 

המרחק, הילד שלי לא היה עוזב את הבית, ואני לא הייתי צריך את הטלפון כדי 

לשמוע את קולו. אילו שיט על האוקיינוס באמצעות אנייה לא היה אפשרי, החבר 

הייתי צריך להשתמש בכבלים (של שלי לא היה יוצא למסע הארוך שלו, ואני לא 

  טלגרף) במטרה להרגיע את חרדתי באשר לגורלו."

פרויד רומז לכך שהטכנולוגיות ה"מחברות" הן בעצם תשובה לטכנולוגיית 

כמו  –ה"מנתקות". כיום נשמעה הטענה שאפילו טכנולוגיות התקשורת המחברות 

הן בעצמן  –ט התוכנות למסרים מידיים, הטלפון הסלולרי ומצלמת האינטרנ

טכנולוגיות מנתקות. כאשר אני שולח דואר אלקטרוני לאימא שלי, אני עושה זאת 

בדרך כלל על חשבון שיחת טלפון, שלא לומר על חשבון ביקור בביתה. כאשר אני 



משתמש במצלמת אינטרנט כדי לדבר עם אחותי, אני עושה זאת ומרגיש כאילו 

  במצלמה. ראיתי אותה –"פגשתי" אותה. אחרי הכול 

נראה אם כן, שטכנולוגיות התקשורת החדשות ַמציבות בפנינו דילמה ומחייבות 

אותנו להתייחס ֲאליהן בביקורתיות. מצד אחד, הרבה יותר קל לתקשר (גם) עם בני 

משפחה באמצעותן. מצד אחר, בואו נודה באמת, אנחנו לא באמת עושים דברים 

" וכי יש לשנותה מ"ביחד פיזי" ביחד. הייתכן שהבעיה היא בהגדרת ה"משפחה

  ל"ביחד וירטואלי"?

 


