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 שלוש עמדות ביחס להשפעת האינטרנט על הקהילה
Wellman, B., Boase, J., & Chen, W. (2002). The networked nature of community: 

Online and offline. It & Society, 1(1), 151-165. 

• 1. The Internet weakens community: The immerse nature of the Internet may be so 

compelling that Internet users neglect their family, friends, relatives and neighbors. 

• 2. The Internet enhances community: People mostly use the Internet to maintain 

contact with existing community members, either by adding Internet contact on to telephone and 

face-to-face contact, or by shifting their means of communication to the Internet. 

• 3. The Internet transforms community: The Internet’s connectivity better enables 

people to develop far-flung communities of shared interest, possibly at the expense of local contact 



 הגדרת קהילה לצורך קורס זה

 ,  התארגנות עצמיתקהילה היא 
 ,  התארגנויותורשת של קשרים ובה 

 ,  אישיים ומתמידיםדפוסי תקשורת 
   .משמעותמוקד להזדהות והמהווה 

 (2010בן יוסף )      

 



 "הכלאפשר לדבר בו על שבאמת   SAFE ZONEלעשות רציתי "•
בת ארבעה  לתינוקת ואם נשואה , 35, ברנע-אלתרמןאור על ידי  2010בפייסבוק בשנת הוקמה ' מאמאזון'קהילת •

גידול ילדים  , לידה, דילמות יום יומיות הקשורות לנושא האמהות לרבות הריוןלגבי אשר חיפשה מקום להתייעץ , חודשים
 :פעילויות לדוגמא.  הכניסה לגברים אסורה –חברות פעילות  10,000לאחר כשנתיים היו במאמאזון . ונשים

 ייעוץ לנשים ואמהות -
 צרכנות משותפת -
 התארגנות להתנדבות ותרומות   -
 'מחאת העגלות' -
 קידום הצעות חוק -
 ( 13/4/15נדלה  NRG, קורן-עדי דקל)        
 

 סחר חליפי באמצעות מטבע וירטואלית  –מאמאזון מרקט  •
         

מה שקורה  , לטענת הילה קובו. מלאת פאתוס ופאתטית, דביקה, להמונית" מאמאזון"הפכה , מקבוצה עניינית ומועילה•
 ."חיינוככה זה כשתרבות האח הגדול משתלטת על . שם זו בהמיות ותו לא

 (13/4/15נדלה , וואללה , הילה קובו)       
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 יישוב עופרה

,  תחזוקה, לשכת הרב, בטחון, תרבות, קהילה, מזכירות, אודות – אתר•
 ...תשלומים, בתי עסק, נוער, שירותים

 googlegroupקבוצת •

 תכנה תומכת קהילתיות – גרופקהילה•

 WhatsAppקבוצות •

 יישובי SMSמערכת למשלוח הודעות •

http://www.ofra.org.il/home
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1search/ofra-all%40googlegroups.com
http://www.gkehila.co.il/ofra/


 אפליקציות תומכות קהילה

 גרופקהילה

http://www.ganbook.co.il/
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3641643,00.html
http://www.gkehila.co.il/
https://www.facebook.com/Carmit.org.il?fref=ts


  – Virtual Communityקהילה ברשת 
 -CMC. ) קהילה שעיקר התקשורת בתוכה מתקיימת במדיה אלקטרונית

Computer Mediated Communication  ) 

 

  –Community Networkרשת קהילתית 
 השימוש במדיה אלקטרונית בקהילה

 

 

 



  Virtual Community  קהילה ברשת 

הצצות ברשת כאשר מספיק אנשים ממשיכים להשתתף בדיונים  , חברתיותהתקבצויות " - הגדרה•
 תוך שהם משקיעים בהם את מיטב רגשותיהם האנושיים  , פומביים אלו לאורך זמן

  "ביניהםמארג של יחסים אישיים כדי טוויית עד 
                (Rheingold, H . (1994) The Virtual Community. Addison-Wesley, Reading  MA :5) 

 

קהילה נוצרת כשאנשים מביאים . כדי להיות חבר בקהילה, לכתוב כמה מילים על מסך זה לא מספיק"•
אדם מחפשים תחושת  -בני... למחשב את הרגישויות ואת הפגיעות שלהם וגם את המחויבות

. בעולם האמיתי הם מוצאים אותה עם אנשים הקרובים אליהם גיאוגרפית. השתייכות ושיתוף פעולה
מערכת יחסים עם אנשים הקרובים אליהם רוחנית ושיש  בעולם הוירטואלי הם מייצרים אותו סוג של 

 (.  1999, ינוביץלוי  -ראיון עם ריינגולד בקפטן אינטרנט )            " להם אותם תחומי עניין
                                                                       

 

ערכים  , אינטרסים משותפיםאנשים מקושרים דרך בו ... ( עם שם ישן)במרחב חדש מדובר  •
 שונה    אזור זמן גיאוגרפי או  ללא תלות באזור , מיומנויות מקצועיות, ומטרות

                                                                     (McKenna, 1998) 
 

מחשיבה על היחיד כעל מעבר ויוצרת מהפך רעיוני של , תפיסת הקיוםהמדיה משנה לחלוטין את "•
ועולה  שכל אחת מהן צומחת , אדם העומד בפני עצמו לחשיבה עליו כעל אדם בעל זהויות מרובות

 "  בתוך ומתוך ההידברות הקהילתית
          (Herman & Sloop, 2000, p. 84 ) 

 



 בעלי עניין משותף, עזרה עצמית, קהילות מקצועיות: רשתסוגי קהילות •

 

אמרו שהם מחפשים קהילת   Secret Jerusalemמרבית המרואיינים בקבוצת הפייסבוק •
,  על מנת לתת להם מידע והמלצות אישיות, עליהם הם יכולים לסמוך, דוברי אנגלית ירושלמים

נמצא כי אנשים שואלים שאלות פשוטות כגון כתובת מסעדה או זמני . הם מעדיפים זאת על גוגל
 'תחושת קהילה'משנשאלו על כך העידו כי הם עושים זאת בכדי לחוש . נסיעת אוטובוסים

 (שושי גולדשטיין  )                                                                               
 

צורת מפתחים   Computer Mediated Communication))המשתתפים במדיה החברתית •
,  מיוחדות לקבוצה משמעויותליצור , התבטאות המאפשרת להם להעביר ביניהם מידע חברתי

המתפרשים בין יריבות  יחסיםולגבש , שהן ייחודיות לקבוצה זהויותלפתח לעצמם , לקדד אותן
ויוצרים  , פנים-אל-הם נעים בין אינטראקציה ברשת לבין מגע פנים. שובבה לחיבה עמוקה

 הרצויביניהם ולשמירה על האקלים החברתי לארגון המגעים המשמשות אותם נורמות 
 (Baym, 1998, p. 62)                                                                      
 

, הוא הרצון לשמור על יציבות הקהילה[ שנבדקו במחקר]הקהילות הבסיס המשותף לכל •
קהילות מפעילות מנגנונים  . ההומוגניות שלה ועל הגבולות הממשיים והדמיוניים המגדרים אותה

מנגנוני  , מנגנוני אבטחת מידע, כמו תוכנות חסימה וסינון, שונים כדי לשמור על סדר ושליטה
 (2004, נהון.  )'הסדרה עצמית וכד



המיועדת לבעלי עניין  , [קהילת עניין בתוך מרחב הענן]קטנה ברשת כקבוצה מה שנראה היה •
 ,  ספציפי

והחלה זליגה של פעילות הקהילה  , וגדל עד שנפרצו הגבולות הגיאוגרפיים הווירטואלייםהלך 
 ([.  רשת קהילתית)קהילה וירטואלית גיאוגרפית ]גם למרחב הגאוגרפי המקומי הממשי 

אלא שהפעילות בה משתלבת בתופעות חברתיות היסטוריות שהקיפו את כלל  , זו בלבדלא 
שהובילו חברות  " מחאת העגלות"כך לדוגמא ניתן לראות את , החברה בישראל באותה עת

והשירות  , כחלק בלתי נפרד מתנועת המחאה החברתית של אותו קיץ, 2011הקהילה בקיץ 
הלך וגדל כך , ת לאימהות צעירות"פורום שו, הבסיסי אותו נועדה הקבוצה לספק בתחילה

 ארציתשהוא כולל כיום כבר תכניות להקמת רשת מרכזים ייחודית להורות בפריסה 
 

   -נרדית קזאז 

 

 שלבים בהתהוות קהילה ברשת



 שלבים בהתהוות קהילה ברשת

 (   (INCEPTION)הרעיון גיבוש •
הטכנולוגיים  מתממש כשהרכיבים הרעיון . יעד מוגדרצרכי קהל קווי המתאר של הקהילה לפי יזמים מגדירים את 

 . אישית ולפרסם פוסטים במרחב הווירטואלי-זמינים וכשקיימת קבוצת משתתפים המוכנה ליצור אינטראקציה בין
 

 (   ,(CREATION)ההקמה שלב •
מנקודה זו והלאה נתונה ההתפתחות  . מי ינהל את הקהילה משלב זה של מחזור חייה ואילך, בין היתר, נקבעבו 

 .לתנודות של חזרתיות
 

    (GROWTH )שלב הצמיחה•
חלק מהמשתתפים פעילים ומתבלטים בדינמיקה  : שלב זה מפתחת הקהילה זהות ייחודית ותרבות שיחבמהלך 

משתתפים "והם הופכים ל, אחרים מעדיפים להיות פעילים פחות או לא להשתתף כלל; הקבוצתית שבמרחב הווירטואלי
 ( (Lurkers" סמויים
ויש למשוך משתתפים נוספים , הצמיחה נדרש מאמץ לעידוד אינטראקציה בין המשתתפים בפורום הקהילתיבשלב 

 .לפעילות הקהילתית
 

  (MATURITY)הבגרות שלב •
פחות -קבוצות דיון בסוגיות רלוונטיות-יצירת תת, עידוד המשתתפים הפעילים, כגון עדכון נהלי הקהילהפונקציות 
האתגרים  . כל אלה הם חלק מהגורמים הקובעים את עוצמת הקשר שבין המשתתפים ואת זיקתם לקהילה –לקהילה 

,  מתן תשומת לב יומיומית לעומס המידע בפורום הקהילתי, בין היתר, שבפניהם ניצבת ההנהלה בשלב זה כוללים
 משנהומינוי מנהלי , קטגוריות נושאיות המפזרות את עומס המידע בין אשכולות דיון ספציפיים-יצירת תת

(Jones & Rafaeli, 2000; Maloney-Krichmar & Preece, 2005) 



 מאפייני קהילות רשת

הדוקים  פחות  ולא אישייםפונקציונאליים , זמניים, על קשרים רופפיםנשענות  -מבנה הקהילה •
 ועמוקים מקשרים בקהילות אמיתיות  

      (Leimeister et. Al, 2008; Memmi, 2006) 

בקהילה וירטואלית  , המוגבלת בהיקף חבריה, בשונה מקהילת פנים אל פנים –היקף הקהילה •
המגיבים  אקטיבייםלחברים אפשר לחלק אותם . יכולים להיות מאות רבות ואף אלפי חברים

 .שרק קוראים( Lurks) חברים פאסיביים ו, וכותבים

המעורבות והקשר הרגשי  וירטואלית הינו שמגביר את המחוייבות בקהילה מה  -מחוייבות •
 המשותף ובין המשתתפיםלנושא 

Wang, E., Chen, L., & Tsai, B. (2012) Investigating member commitment to virtual communities 
  

 יש לשים דגש על  , מנת לשמר קשרים בקהילות וירטואליות על  - תחזוקה•
 יחדבמרחב הווירטואלי והלא וירטואלי גם הקשרים תחזוק  -

(Hsiu-Fen, 2007).                                                                                        
 

.  רגילותוירטואליות משפיעות באופן חיובי על קהילות קהילות  -קשר לקהילות פנים אל פנים •
הוירטואלית                                                      את תחושת השייכות של בני הקהילה מגבירות במרחב האופ ליין פעילויות 

Hsiu-Fen, 2007).) 

 



 מנהיגות בקהילת רשת
 (13/4/15נדלה ) 2004חורף  30פנים : בתוך? מי שולט בקהילות וירטואליות. 2004. ק, נהון

על רמות  המבוססת הסדרה עצמית נסמך במידה רבה מאוד על האינטרנט •
, אך גם על יכולת הפעלת סנקציות, גבוהות של הון חברתי בקהילות וירטואליות

 . למעלה-במיוחד כאשר נוצרים חוקים ונורמות בקהילה בתהליך שנוצר מלמטה
 

לעתים . שהאינטרנט מאפשר פלורליזם של קולות היא נאיבית, התפיסה•
יכולה ההסדרה לעודד עליונות של קבוצות הגמוניות ולדכא באמצעות , קרובות

קהילה וירטואלית שמקדמת נורמות מסוימות עשויה להיות . צנזורה קולות אחרים
היא יכולה גם להפוך למרחב עוין מאוד למשתמשים  אך , יעילה מבחינה ארגונית

 . שחושבים אחרת
 

הנמחקות במסגרת קהילות (  91%-כ)הממצאים היה שרוב ההודעות אחד •
 : ווירטואליות נמחקו בשל אחת או יותר משלוש הסיבות

 ,  לפגוע בתרבות הקהילהניסיון  -
 רלוונטיות -שנחשבות לאהודעות  -
 מסחריהחשודות שניסו לנצל את הקהילה לצורכי הפצת חומר הודעות  -

כמו תוכנות חסימה  , מפעילות מנגנונים שונים כדי לשמור על סדר ושליטהקהילות •
 .'מנגנוני הסדרה עצמית וכד, מנגנוני אבטחת מידע, וסינון
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 ( (Community Networkקהילתית רשת 
 המימד הוירטואלי של קהילות פנים אל פנים

 :שלושה מאפיינים לרשתות קהילתיות( Jones, 1996)לפי יונס •
 מקומיותבסוגיות מיקוד  -
 ואוניברסליתלנגישות כוללנית מכוונות  -
 קהילתיהפעילים בשינוי חברתי ופיתוח אמונת  -
 

 :פונקציות מהותיות לרשתות קהילתיות•
  מידע -
 השאלה מכירה , מסירה -שירותים ומוצרים  -
 ומעורבות בקהילההקהילתיות חיזוק תחושת  - שייכות -
 יוזמות חברתיות, התנדבות, מעורבות –הנעה לפעולה  -
 קבוצות דעות וקולות שקולם לא נשמע, מתן ביטוי לאנשים – העצמה -
 עזרה הדדית -



 ?מה השאלה

 ?  האם  הן דומות לקהילות בחיים האמיתיים•

 ?  טיב היחסים המתפתחים בקהילות אלומה •

קהילות וירטואליות דומות לצורות של קהילה מסורתית או לצורות של  האם •
 ?  קהילה מודרנית

 ?מה הדפוסים המתפתחים בהן •

 ?מה הקשר בין מפגש וירטואלי למפגש פנים אל פנים•
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