האם הצורך בפרטיות היא תכונה
נרכשת??
גנטית או נרכשת
ם והרשתות
החביבים
ילדינו החב ב
על לד נו
החברתיות
פרופ' ניב אחיטוב
ראש מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנטniis.tau.ac.il ,
אוניברסיטת תל אביב
ahituv@post.tau.ac.il
כנס החינוך 2 ,במאי 2010

תכונה גנטית?
ְמ ֲאכָל וְכִי ַת ֲאוָה-הוּא
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ְעוִּ ,כּכּי ֵע ר ִ
ויּדעוּ
ם ,וֵַד
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נרכשת??
ואולי הצורך בפרטיות היא תכונה נרכשת
• במערה שבה גרו אבותינו הקדמונים לא היתה
פרטיות
• בשבט הנוודים הקדמון לא היתה כמעט פרטיות
• בכפר הקדמון היתה קצת פרטיות אך ללא יותר מדי
)בערך כמו בשטעטל(
• בעיר/מדינה – מעט יותר פרטיות
• בכרך המודרני – הרבה יותר פרטיות
ומה בימינו?

חוזרים לכפר )הגלובלי( :הפרטיות הולכת
ונמוגה
• המבוגרים עדיין מוחים על כך
מאליוו:
ם זאת כמובן מאל
מקבלים
בני הנוער  --מקבל
בנ

סרטים מהטלפון הנייד לYouTube -
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i
קיצור ל(Facebook -
) Faceק
בלוגים
פורומים

פרטיות בפייסבוק  -מי צריך אותה?
מאת רדנל סטרוס | ניו יורק טיימס2009 ,
ק ושל רשתות חברתיות אחרות מטשטשת יותר ויותר את
– הפופולריות של פייסבוק
הגבול בין התחום הפרטי לציבורי .כך הולכת הפרטיות ונעשית למושג אנכרוניסטי
תגיות :פייסבוק ,רשת חברתית ,רשתות חברתיות בפייסבוק יש ראש מחלקת
מפני
ם .לא מפנ
שנים
ם בעוד עשר שנ
קיים
יהיה ק
עדייןן ה ה
התפקיד הזה עד
ות ,אך ספק אם התפק ד
פרטיות
פרט
שהרשת החברתית מתכוונת להיפטר מהגנות על הפרטיות ,אלא מכיוון
שהפופולריות של פייסבוק ושל רשתות חברתיות אחרות מעודדת שיתוף בכל
לציבורי.
הפרטי לצ בור
בין התחום הפרט
המבדילל ב ן
ם ומטשטשת את הגבול המבד
האישיים
הדברים הא ש
הדבר ם
מספר השותפים למידע אישי מתרחב מכמה חברים לאנשים רבים המקובצים
תחת התווית "חברים" בפייסבוק  -ובשל כך הגילויים האישיים נהפכים לנורמה
ק.
עתיק
זם עת
לאנכרוניזם
נעשית לאנכרונ
ות נעש ת
והפרטיות
והפרט
בעיני החברים הצעירים בפייסבוק  -בין שאלה תלמידי תיכון או קולג' ובין
סבוק החלה להתפשט
כשפייסבוק
עו לפרקם כשפ
שהגיעו
טה שהג
אוניברסיטה
בוגרי אונ ברס
שאלה בוגר
בקמפוסים  -כמעט אין דבר שלא ראוי לשתף בו אחרים .החברים הבוגרים
יותר בגילם  -אלה שיכלו להצטרף לפייסבוק רק לאחר שפתחה את שורותיה
שנדרשים
ם
ב 2006-לרשתות של מקומות עבודה ואחר כך לכולם  -הם אלה שנדרש
להסתגל למערכת ערכים חדשה ,שהביטוי העצמי חשוב בה הרבה יותר
מאשר האיפוק.

לא לפני הילדים
www.youtube.com/watch?v=UrBq5Ble1Oo •
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