
למרכה לטרופ :תאמ ,04/08/2013

היפסועמ המלס לש פאסטאווהו זוע גומלא פורפ

 תדרפנ אלש ,איפסוע רפכהמ23 תב הריעצ המלע איה ,הַמְלָס ,המיסקמה יתרבח"
 .סוסיהב יתלאש "?ךלשWattsApp-ה תמישרב ץיצהל רשפא" .הלש ןופטראמסהמ
 ."תינייפוא תובידנב ,הבישה איה ,"אל המל ,טלחהב"

 םיקייל ררג טסופהוהרבחבWattsAppהתעפות תודוא לע ,קובסייפב ולש ריקב זוע גומלא 'פורפ בתכ ךכ
.תובוגתו

 ,םש תחא לכלו ,חיש תוצובק תתו תוצובק16-מ תוחפ אל :יתיליג ואולמו םלוע הזיא ולאשת לאו ,יתצצה זא
:הככ זא .םכתא םג ףתשל התושר תא יתשקיבש ןיינעמ ךכ לכ יגולויצוס רהוצ הז .הלשמ הפשו דיקפת

 תופתוש )תיחכונה תעב ףסכ ןהל ןיאש וא ןהל תפכא אלש תונב :ישפוח םוגרת( "ןאמזל תיארונ" תצובקב-
 .הונ'גו הנד ,אדוה ,ןימסי ,ןירסנ ,ןאסוס ,יסננ ,ןינח ,ריבע ,'ח המלס ,דנה ,הרשוב :רפכהמ תורבח הרשע-םיתש
 ונחנא .קזח חוטב לבא קודה אל ילוא רשק לע רומשל ונחלצהו ,םינשה ךרואל ןתיא יתלדגש תורבחה לכ" הלא
 ".םיישיאו םייתרבח םיניינעב וז תא וז תונכדעמו ונילע רבועש המ לכב וז תא וז תופתשמ
 תחא לכ" :ןהלשמ תילאוטריו יקוירק תורחת ושע וליפא תורבחה .םיילוק םירסמו תונומת ,םיטסקט םיפילחמ
 ליחתמש ןומזפ רישל תפתתשמ לכ לע :םירימחמ קחשמה יאנת ."תפתשמו תילוק הרעהב המצע תא הטילקמ
 .תלספנ תוקד3-4 ךות ילוק פילק תחלוש אלש ימו םדוקה ןומזפה לש הנורחאה תואב

 ,ריבע ,דנה ,הרשוב :ילש תובוטה תורבחה תא תללוכה הצובק" איה )תיברעב טקש =שוה( "שווווה" תצובק-
 תצובק לע תרוקיב תתל תוקיספמ אלו ,םויה תא תומכסמ ,לכה לע וזל וז תוריעמו תוחחושמ ונחנא .'ח המלס
 קלחל ינש דצמ ."תרוקיבה תצובק" לש המויק לע גשומ ןיא 'ןאמזל תאירונ' תונבלש ןבומכ ".'ןאמזל תאירונ'
 ןהש ,דנהו הרשוב םע רמולכ ,רתוי םצמוצמ םורופב- לכרל רשפא ןהילע םגש גשומ ןיא "שוווווה" תונבמ
 ."תוצח רחאל תוחיש" םלוהה יוניכל הכז ,םויו םוי לכב ליעפה ,הזה םורופה ."ילא תובורק יכה תורבחה"
 תיברעב תונוע ונקלחו תיברע וא תירבעב תונעל תופידעמ ונקלח .תחאו תחא לכב היולת תובתכתהה תפש"
 ."םייחב ןווגל םיבייח .תויברע תויתואב תירבע וא תוירבע תויתואב

 םירבד לע" וב םירבדמ .םישגפמ ןונכתל שדקומ אוהו ,היאו הזיל ,ריבע תא דגאמש םורופה אוה "בהזה ליג"-
 יכה הרבחל תבשחנ איה זאמ .'י התיכ תליחתב הרק הזו ,ריבע ךרד יתרכה הזיל תא" .)ןאכ טרפנ אל( םיבושח
 הצובקל ונארק .ן'זיווטנב הכורא הפוקת יתיא הדבעו התדוד תב איהש ,היא תא םג יתרכה הכרדו ילש הבוט
 .םירמגנ אל םעפ ףאש םייח ירופיס יפלא םע ,תוממעושמ תונקז ומכ ונמצעל תועמשנ ונחנא יכ הזה םשב
 אורקלו בותכל הדמל אל םלועמו הפיחב ידוהי רפס תיבב הדמל היא יכ ,תירבעב קרו ךא וניניב תורבדמ
.תיברע

 ,היאנומ ,ינאמא ,הסיימ תא דגאמה םורופ אוה )טקש רסוח וא ,שחב שחר ומכ והשמ( "ירבדמו ילחנמ"-
 ונחנא .םידדצהו םיאליגה לכמ תודודהו םידודה תונב הלא" .היואר ,לגיס ,הנינפ ,הילמא ,הפי ,העואר ,הרהוז
 ?תובתכתמ ונחנא הפש הזיאב .םיפתושמה ונייחב םירושקה םיישיא םיאשונבו החפשמה יניינע לכב תונד
 תונבל קר תרכומה ,ונלשמ הפש ונל שי םצעב .תובתכתמ אל ונחנא הפש הזיאב איה הנוכנה הלאשה
 ".'תיסראפ-ובא'ו תיברע ,תירבע לש בוליש .החפשמה

 תאל'חל תאנב" םורופ תא שי הז ליבשבו ,םצמטצהל ךירצ םיתעל ,דוד-תונבה לכל דובכה לכ םע לבא
 רשפא ,ליגב תובורק ונחנאש ןויכ" .ינאמאו היאנומ ,הרהוז ,העואר :אמיאה דצמ הדודה תונב יניעי ,"תוכשומל
."םידומיל לע ןבומכו ,ונתוא תבבוסה הרבחל םירושקה םיינכדע םיאשונ לע םג אלא ,החפשמ לע קר אל חחושל

 ,"יל תויחאכ ןה ייתודוד תב" םורופה תא שי הז ליבשב .הלודג הדוד תב םע ץעייתהל יאדכו בושח ,םיתעל-
 תוהמ לע תועד ןתיא ףילחהל רשפאו םינש4-5-ב ינממ תולודג ןלוכ"- הינאומ ,ינאמא ,הרהז ,ןנח תורבח ובש
 ".פאסטוול ןארקושו- ידיל ןתוא תאצומ דימת ינא הקוצמו הרצ לכבש הז בושח רתויש המו .דיתעהו םייחה

 .םייחב הדיקפת תא ןיבהל ולכוי םישנ קרש הצובק איה )ביבא לתל =א"תע ,ןאל=ןיול( " א"תע ?אי ןיול"-
 רתוי שי ביבא לתל לבא .ףרטצהל תנמזומ הצורש ימו ,דעיל םאתהב םשה תא םעפ לכב תונשמ ונחנא"
".תוינקה םש יכ ,תופרטצמ
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 הנטקש" העואר הדודה תב המיקה )?גוגחל תואצוי ונחנא יתמ( "?לפתחנ עלטננ אתניו הלי" הצובקה תא-
 הבש ,ילש הבוטה הרבחה ,הרשוב לש התדלוה םוי לגרל ,הרהוז המואתה התוחא םע דחי ,םייתנשב ינממ
!היוללה ."!רבדל תוקיספמ אל ונחנא זאמו ,שגפינ הפיאו תאצל ןאל וננכת

 יתש ונחנא" .הרשוב םע םקוה )ןינח לש רבחה ימ וישכע תעדל תוצור( "ןינח סירע ןימ ףרעננ אסיא" םורופה-
 שדח רבח ןינחל שיש השוחת ונל התייה .תורחאל תורוקיב תתלו םירבד חתנל ,רבדל תוקיספמ אלש תורבח
."היצאוטיסה םש לע הל ונארקו הצובק םיקהל ונטלחה ןכל .וילע ונל הרפיס אלש

 ,אראי ,לא'תימ ,םאלס תא ללוכש םורופ אוה )4 רוזחמ ,םיעדמל ןוכיתה תורגוב( "4 'גופ םיעדמלא תא'גיר'ח"-
 תורמוש ונחנא תאזה הצובקה תועצמאב .ןוכיתה תפוקתמ ילש תורבחה"- דנהו הרשוב ,הונ'ג ,אאפס ,אאסימ
."שדוח רשקה ,פאסטוול תודות .רחא רפכב הרג תחא לכ יכ ,וניניב קחרמה ללגב קתנתה טעמכש רשק לע

 המ רמולכ ,לכוא לע תוחישל קר דעונ אוהו ,הרשובו ןימסי ,ןאסוס ,אדוהל ףתושמ "לכוא" הנוכמה םורופה-
 לכוא םיניכמ ךיא ריבסהל לק רתוי יכ ,דבלב תיברעב םירבדמ ןאכ .המודכו םינילבת ,םינוכתמ ,םיניכמ ךיאו
 אתבס ומכ לשבל חילצנ אל םלועל לבא .תיברעב יזורד

 רוונא ,הסיימ :סראפ-ובא תחפשמל םיחאה תעברא תא ללוכ )םירקי םיחא( "אאזיעא-לא הו'חאלא" םורופה-
 יילע רבועש המב םתוא ףתשל לכואש ליבשב וזה הצובקה תא יתמקה ,ימוימוי רשקב ונחנאש תורמל" .ירמועו
 ."יתיא םיאצמנ אל םהש תוקדבו תועשב

 ןתיאש תונבה לכ םע" רשקל שדקומ "הדובעה תונב" תצובק-
 ןאכ .הרהוז ,האור ,הורא ,קאלמ ,'ס הסיימ ,דהאנ :רבעב יתדבע
."תירבעב קר םירבדמ

 ריבע ,ינאש עגרב" םקוה )ךרדב קונית( "'קירטל הלע דלו" םורופה-
 רבועש המ לכב ונתוא תפתשמ איה .ןוירהב ריבעש ונבה הרשובו
 ." תוחרכומ ונחנא םג .הז תא תושעל החרכומ טושפ איה יכ ,הילע

 םקוה )םידמגה תשולשו וטסירכ( "'תאל'תל םאז'קאלאו וטסירכ"-
 ךרד יתרכה הניטסירכ תא" .הרהוזו העואר ,הניטסירכ םע דחי
 סחיבו ,ההובג הניטסירכש ללגב הזה םשב וזה הצובקל ונארק .םייתנשב ינממ הנטק איה םגש ,הרהוזו העואר
.םיבקע שי הז ליבשב לבא .ידמ תוכומנ ונחנא הילא

 ,םיסקמו ריעצ רבג קר אלא ,תונב ןיא יוניש םשל ןאכו .הידעלב רשפא יא תמאבש ,הנטק תחא הצובק דוע שיו
 לבקת אל ,ךלש תונרקסה תורמל ,גולויצוסה ידידי התא םגו דחוימב תוקתרמו תומיענ תוחישה ןאכ .ייח תבהא
 ול היה אל ,WattsApp-ה תועצמאב םינושארה םירסמה תא יל חלוש היה ,ילש רבחה ,רימא ול ,וניניב .השיג
 "ולשמ ףסכ הילע זבזבי אלש ןצמק אוה תימניח היצקילפא תועצמאב הרוחב םע ליחתמש רבג ירה .יוכיס

.תונגרפמו תויתורבח ךכ לכ ?הלאה תונבה תודמחנ אל ןה ,ודיגת זא

 תנבל עלטתב אהמ'תע הר'גל בוט" :רמול םיגהונ ונלצא םירוחבה :ךויחב יל תרמוא המלס םידרפנ ונחנאשכ
 תוהמיאה ומכ תורפוח ונחנאש ןוכנ זא .המיאמ הלש תוגהנתהה ןפוא תא תלבקמ הרוחבה רמולכ ,"אהמאל
.םייתניב ,WattsApp ןיא ןהל לבא ,ונלש

.גומלא באז רבעשל םיה ליח דקפמ לש ונב אוה גומלא .הפיחב ילאירה רפסה תיב רגוב אוהגומלא פורפ

 השע היגולויצוסב ינשה ראותה תא ןכו ,היגולופורתנאו היגולויצוסבו היפוסוליפב ולש םינושארה םיראתה תא
.הפיח תטיסרבינואב לביק היגולויצוסב טרוטקודה תא .ביבא לת תטיסרבינואב

 הצרמו ,תילארשיה הרבחב תונוש תועפות לע םלועבו ץראב תרושקתה ילכב תועיבקב ןייארתמגומלא זוע
.תילארשיה תוברתב םיקסועה ןויע ימיו םיסנכב

 ןיב .םינוש םיירוביצו םייתלשממ תודסומלו תרושקת ילכל ,רקחמ תודסומו םינואיזומל ץעויכ שמשמ גומלא
 תנש לגרל( לארשי לעBBC-ה לש תובתכה תרדס יקיפמ :םינמנ םייעוצקמה ויתורישב ורזענש םיקיפמה
 ,1 ץורע ,לארשי תנידמל לבוי לגרל הנידמה תודלות לע תירוטסיה הרדס( "המוקת" הרדסה יקיפמ ,)לבויה

 ,לארשיב תירלופופה תוברתה תודלות לע תילותיה תידועית הרדס( "ללחב אתיסוס" הרדסה יקיפמ ,)1998
.)2003( םילבכב "ילארשי סקס" הרדסה יקיפמו )1998 ,8 ץורע

 ןמאנ דסומב ריכב רקוחו2004 תנשמ הפיח תטיסרבינואב לארשי ץרא ידומילל גוחב רוספורפ אוה גומלא
 "היגולויצוס הרבחה יעדמ תארוהל עוצקמה תדעו" ר"ויל הנומ2010-ב .2007 תנשמ ןוינכטב תירוביצ תוינידמל
.הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפב תדמלמה ,גומלא רמתר"דל יושנ .ךוניחה דרשמב

.הידפקיומ זוע ר"ד תנומת
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