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הם מגיעים אלינו ללא ניסיון וללא תשוקה לקרוא  

ספר ומאמר מדעי הם מבחינתם  . ספרים ומאמרים

 "חפירה"בעיקר 



לכן  . הם רגילים לגירוי מהיר ומתחלף תדירות

עבורם בחזקת  הן ...הפרונטאליותההרצאות 

הם היו מזפזפים  , אם היו יכולים. שידור משעמם

 .או בברמן יי'ג.בדיאת המרצה ומחליפים אותו 



 .  לפייסבוקובעיקר , הם משועבדים לעולם הדיגיטלי•

רק לעתים נדירות הם מצליחים לרכז את מלוא תשומת  •

 .  הלב במרצה ובהרצאה

באופן כללי הם לא ממוקדים בעניין אחד ושונאים את •

 .  השקט ואת ההגות הסבלנית שבאה מתוך ניתוק מרעשים

שעיקרם עדכונים  , שולחים מסרונים ומפרסמים סטטוסים•

 .  על לא כלום וקיטורים הדדיים

  ערוציתבקליטה רב , הם מיומנים בעבודה במקביל•

 (. שהיא במקרים רבים חוסר קשב)ובחלוקת קשב 

שהתרגל לרפרף ולקפוץ מחוויה  , מולטימדיאליזה דור •

המתקשים  , צעירים חסרי מנוח -לחוויה ומריגוש לריגוש 

 .להתרכז ולהעמיק במשהו



הם  , הם בזים להיררכיה ולסמכות מכל סוג

כפי  , ואמפאטימלטף , מעדיפים יחס אישי

בבית הספר ובשיעורים  , שניתן להם בבית

 הפרטיים שההורים מימנו לאורך השנים



הם אינם יודעים לתפור מלים למשפטים ומשפטים  

 .  לפסקאות

הטקסטים נראים כמו אוסף של מסרונים או תגובות  

גם , הם מעדיפים לסיים משפט בסמיילי. פייסבוק

לפחות לא את מי שבודק  , כשהתוכן לא ממש מצחיק

 .  להם את העבודות והמבחנים

מה  , מדהימה, בכתב ובעל פה, עילגותם הלשונית

 .  שמשאיר אותנו חסרי אונים

אם היינו מאפשרים להם להתבטא בערוץ לפי בחירתם  

 .  באינסטגרםהם היו מגישים לנו סדרת תמונות 

הם  . הבעיה היא שגם התמונות שלהם ללא פואנטה

 .הכלמצלמים 



רובם בטוחים שהם נורא חכמים ונורא  •

 .  גם כאשר הם לא בדיוק כאלה, מגניבים

,  כי ההורים? הם כל כך זחוחיםמדוע •

המורים והחברים הקרובים והרחוקים  

פמפמו להם ללא הרף עד כמה הם  

מדהימים  , "מאממות","מאממים"

 .ומדהימות



 



 



 דיגיפרניה

 



 



 :ראשקוף

קורה  הכלזו התגובה האנושית לחיים בעולם שבו ' הלם ההווה'"

עולם שבו אנחנו כבר לא מסוגלים לחשוב על . בבת אחת

 ".שישכי הרגע הוא כל מה , העתיד



Alone together – Shery Turkle 

 



אבל אנחנו  , אנשים אחריםאנחנו ביחד עם "

 "בעצם לבד ביחד



Millennials: The Me Me Me Generation 

 
• By Joel Stein Monday, May 20, 2013 

• http://nation.time.com/2013/05/09/wat

ch-joel-stein-live-like-a-millennial-for-

a-day/  
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 ר תום רן"ד

סיים בהצטיינות תואר ראשון במדעי 
במדעי החיים , המחשב

ובפסיכולוגיה ותואר שני במדעי 
המוח ודוקטורט ישיר במחשבים  

הוא עובד כיום כחוקר . ביולוגיים
במכון ויצמן למדע כאחד  

המחשב  פרוייקטמהמובילים של 
בימים אלו הוא שוקד  . הביולוגי

במקביל על תואר שני בפסיכולוגיה  
קלינית ועבודה בבית החולים  

 .לבריאות הנפש אברבנאל

• 
 



 השפה של היום מול השפה של פעם

 



 ...אז הצעירים של היום
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 צביה אלגלי

 Zvia.elgali@gmail.com 
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