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"תעשיית העיצובים": משחקי יצרנות דיגיטלית
בבלוגים של נערות ישראליות

כרמל ל' וייסמן

מבוא

אנו חיים בתקופה חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית, שבה לילדות ולנערות צעירות 
יש גישה למרחב הציבורי ויכולת להשמיע את קולן ולהציג את יצירתן ללא כל סינון 
או פיקוח - ברשת האינטרנט. חלק ניכר מהתקשורת, המשחק והחליפין היצירתי 
בין נערות מתנהל כיום באופן פומבי מעל גבי אתרי אינטרנט, בלוגים ופרופילים 
ברשתות חברתיות. תוצרים פומביים אלו מהווים הזדמנות לזהות, לתעד ולחשוף 
את התפיסות הערכיות והמנגנונים הנוטלים חלק בעיצוב של זהות, קהילות ועמדות 
אידיאולוגיות בקרב נערות בנות זמננו. נערות זוכות להתייחסות רבה כצרכניות, אך 
לתשומת לב מועטה כיוצרות מדיה ותרבות )Kearney 2006(. ההבניה הקלאסית 
של זירת התרבות היא במרחבים פומביים, אך מאחר שנערות נתונות לפיקוח חברתי 
ההשתתפות  אופן  וייצור,  הפקה  של  לפרקטיקות  מוגבלת  נגישות  ובעלות  קפדני 
אשר  והערצה  צריכה  של  לפרקטיקות  ומוגבל  פסיבי  לרוב  הוא  בתרבות  שלהן 

 .)McRobbie and Garber 1976( מתנקזות בעיקר לחדר השינה שלהן
האפשרות ליצור בלוג - אתר אינטרנט אישי ללא פיקוח, ללא מגבלות, ללא ידע 
טכני ובחינם - פתחה בפני נערות אפשרות שווה להשתתפות במרחב הציבורי מתוך 
חדר השינה שלהן )Lincoln 2012(, ונתנה להן גישה לפרקטיקות הפקה וייצור של 
האקדמי  המחקר  זאת,  למרות  המשותפת.  הסימבולית  בסֵפרה  ודימויים  טקסטים 
הנערות  ומהבניית  מוסרית  פניקה  של  מגישות  להיפרד  מיאן  נערות  אודות  על 
כאוכלוסייה בסיכון )Pipher 1994; Mazzarella and Pecora 2007a(. בעשור 
האחרון מתפתחת פרדיגמה חדשה של "לימודי נערות" )girl studies( המושפעת 
 Mazzarella( התרבות  ומלימודי  הפמיניסטית  התיאוריה  של  השלישי"  מ"הגל 
and Pecora 2007b(. פרדיגמה זו מבקשת לשפוך אור על תרבות יצרנית מקורית 

של נערות בנות זמננו, בין השאר ברשת האינטרנט. 
מאמר זה מבוסס על עבודת מחקר אתנוגרפית שנערכה במשך שלוש שנים וחצי 
ישראבלוג, ואשר מתחקה אחר  2007( באתר הבלוגים  2004 עד דצמבר  )אוגוסט 
מגוון המשמעויות שנערות ישראליות בגילי 11–16 מייצרות ומבטאות באמצעות 
בלוגיהן. המאמר עוסק בתת־תרבות של יצירתיות ויצרנות דיגיטלית בקרב נערות 
ישראליות, המבוססת על דפוסי חליפין משחקיים של עיצוב גרפי על פי העיקרון 

.)gift economy( "של "כלכלת מתנות
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כלכלת מתנות נחשבת למודל נשי, המבוסס על נתינה על מנת לספק את צרכיו 
 Vaughan( אימהית  הזנה  עם  המזוהה  באופן  לתמורה,  ציפייה  וללא  האחר  של 
ווהן, כלכלת מתנות היא כלכלת שפע שהיא בסיס  ז'נביב  2007(. לפיכך, על פי 
הכרחי לכינונה של קהילה. מעניין לציין כי הסוציולוג הגרמני פרדיננד טוניס זיהה 
את הגמיינשאפט, הקהילה המקומית המבוססת על יחסי קרבה, עם אופן ההתנהלות 
והשיתופיות  הקהילתיות  אתוס   .)Tönnies 1957, 162( הנשיים  העבודה  ומרחב 
נשים במלאכות  ובתרבות מאופיין כנשי בשל מעורבותן ההיסטורית של  ביצירה 
העיר  המייצג את  הגזלשאפט,  בעוד  טווייה של שמיכת טלאים,  כגון  שיתופיות, 
קפיטליסטית  חליפין  כלכלת  ועם  פטריארכליים  ערכים  עם  מזוהה  התעשייתית, 

.)Bernard 1981; Vaughan and Estola 2007(
כיום, כלכלת המתנות החינמית וכלכלת החליפין הקפיטליסטית מקיימות יחסים 
האינטרנט  של  הרשתי  המודל  אחד,  מצד  האינטרנט.  רשת  גבי  מעל  דיאלקטיים 
פי  על  והסכמה.  פעולה  שיתוף  אינקלוסיביות,  היררכיות,  של  שיטוח  עם  מזוהה 
השיח הדיגיטלי, הרשת מכוננת סדר ספונטני "מלמטה" נעדר פיקוח ונוטה לביזור 
)פישר 2010(; אתיקת הקוד הפתוח, שהנחתה את המייסדים והחלוצים של הרשת 
כיום, מבוססת על אתוס שיתופי של כלכלת מתנות  רבים ממפתחיה  ומנחה את 
)Benkler 2006; Lessig 2006(, ההופכת את שיתוף הפעולה ההמוני לאֹופנּות 

.)Tapscott 2008 ;2010 המרכזית של הייצור, אשר מחליפה את התחרות )פישר
והם  לרשת  בהדרגה  עצמם  שעתקו  רבים  קפיטליסטיים  מנגנונים  אחר,  מצד 
חוקרים   .)McChesney et al. 1998; Mansell 2004( כיום  בה  דומיננטיים 
ביקורתיים של שיח הטכנולוגיה רואים בו מנגנון אידיאולוגי של השוק החופשי 
היסטורי  עידן  על  שיח  באמצעות  הקפיטליזם  של  המשכיותו  את  מסווה  אשר 
חדש )Mosco 2004(. ערן פישר מבחין בין שיח הטכנולוגיה בעידן הקפיטליזם 
הפֹורדיסטי, אשר העלה על נס את היכולת של הטכנולוגיה לממש מטרות חברתיות 
של ביטחון, יציבות ושוויון תוך מיתון המרכיב הנצלני של הקפיטליזם, לבין שיח 
הטכנולוגיה בעידן הקפיטליזם הפוסט־פורדיסטי, המעלה על נס את יכולתה של 
אותנטי  ביטוי  אישית,  העצמה  של  אינדיבידואליות  מטרות  לממש  הטכנולוגיה 

ויצירתיות באמצעות מיתון המרכיב המנכר של הקפיטליזם )פישר 2010(. 
לאורה של דיאלקטיקה זו אני בוחנת במאמר זה את פעילותן היצרנית והיצירתית 
של נערות ישראליות בבלוגי עיצוב בישראבלוג. פעילות חליפין משחקית זו היא 
מובנית  הפעילות  אך  דיגיטלית,  מתנות  כלכלת  של  אופי  ובעלת  ִחברּות  אמצעי 
לנערות  המקנים  קפיטליסטי,  תעשייתי  ייצור  של  ורטוריקה  שיח  באמצעות 
וביחסי  והפקה  ייצור  אמצעי  על  בבעלות  סימבולי  באופן  להתנסות  לגיטימציה 
העבודה הנובעים מבעלות זו. באמצעות ההשתתפות כיוצרות וכצרכניות בכלכלת 
מתנות סימבולית מעל גבי בלוגים - אשר, למרבה האירוניה, מכונה על ידי הנערות 
בין משחק  )ומשחקות עם( הגבול  נערות מטשטשות את   - "תעשיית העיצובים" 

לעבודה ובין יחסים חברתיים ליחסים כלכליים.

indd   331.ןמסייו 'ל למרכ 25/09/2017   07:56:34



332                                                                                                                     כרמל ל' וייסמן

ביטוי יצירתי של נערות: מחדר השינה לרשת האינטרנט

יצירה של נערות זכתה להתעלמות ציבורית ומחקרית על בסיס ההנחה שהיא בעלת 
נשים,  הפנאי של  )Kearney 2006(. תרבות  פרודוקטיבית  או שאינה  נמוך  ערך 
שהתקיימה במרחב הפרטי ללא נגישות למשאבים, גרמה לכך שנשים ונערות ערבבו 
את יצירתן עם עבודתן: ילדות ממעמד גבוה אמנם שלחו ידן באמנות, אך הילדות 
מהמעמד הנמוך שסרגו, ארגו ויצרו נרות וכדים זכו להתייחסות פונקציונלית ולא 

 .)Peiss 1986( יצירתית
ויומנים  מכתבים  נערות  כתבו  התשע־עשרה  ובמאה  השמונה־עשרה  במאה 
כצורת תיעוד חברתית פורמלית של אירועים משמעותיים, ופעמים רבות נתבקשו 
להקריאם בפני המשפחה כבידור או להציגם בפני אנשי דת והורים לצורך פיקוח 
)Hunter 1992(. בראשית המאה העשרים הפך צילום חובבני לתחביב נפוץ בקרב 
חובבים  למצלמות  הודות  בארה"ב,  הצופים  תנועת  של  בקייטנות  בעיקר  נערות, 
מיומנות  או  אוריינות  דרשה  לא  הפעלתן  אשר  קודאק  חברת  שייצרה  פשוטות 

.)Kearney 2006( מיוחדת
האינטראקציה עם תקשורת ההמונים יצרה עבור נערות שער להפגנת היצירתיות 
שלהן במרחב הציבורי. הן אמנם נתפסו כצרכניות וכמעריצות יותר מאשר כיצרניות, 
 McRobbie( וג'ודית גרבר  זוהי עמדה פסיבית רק לכאורה. אנג'לה מקרובי  אך 
and Garber 1976( יצאו נגד הסטריאוטיפ של המעריצה הפסיבית והסבירו כי 
בשל המגבלות על חייהן של מתבגרות והיעדר נגישותן לאמצעי הפקה, התרבות 
שלהן היא "תרבות חדר שינה" בקבוצות סגורות של חברות. בתנאים אלו ההערצה 
היא עבורן ערוץ חקירה אקטיבי; למשל, ההערצה היא דרך לשחק עם הסמלים של 

העולם המיני כפנטזיה מתוך המרחב הבטוח שלהן.
)גולן  אותנטית  נוער  תרבות  היא  ההערצה  תרבות  כי  סבורים  נוספים  חוקרים 
1998(. מעריצים יוצרים לעצמם תרבות מסמלי מושאי הערצתם ולעתים יוצרים 
הטקסטים  על  וכפרפראזה  בתגובה  ואמנותית,  יצירתית  השתתפותית  תרבות  אף 
במדיה  גם  עצמאי  טקסט  של  ומעמד  פומבית  הכרה  לקבל  עשויה  אשר  במדיה, 
מסורתיים וגם בקרב קהילת המעריצים, תוך טשטוש ההבדלים בין צריכה להפקה 
שיצרו  ומכתבים  צביעה  חוברות  שתסריטים,  לכך  עדויות  יש   .)Jenkins 1992(
נערות מעריצות התפרסמו במגזינים העוסקים בקולנוע כבר בשנות העשרים של 

 .)Scheiner 2000( המאה שעברה
רוויית  בסביבה  כיום  מתרחשת  מערביות  בחברות  וההתבגרות  הילדות  חוויית 
 Livingstone( מדיה, ואי־אפשר להבינה מבלי לבחון את הקשרים בין הנוער למדיה
2002(. האינטרנט מספק סביבה נעדרת פיקוח בעלת היבטים לימינליים שמעודדת 
יצירתיות ויצירה של תרבויות נעורים ותת־תרבויות חדשות, אך הוא אינו מנותק 
נוער  ייצוג והצגה עצמית של בני  מהמציאות, נהפוך הוא: הרשת מכילה תיעוד, 
ומשמשת עבורם סֵפרה סימבולית משותפת שהיא סביבה חברתית לכל דבר ועניין 
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)ברק 2006(. הרשת מטשטשת את הגבולות בין הפרטי לציבורי ובכך הופכת את 
.)Lincoln 2012( חדר השינה למרכז תקשורת שהוא חלון אל הספרה הציבורית

תשומת הלב המחקרית הופנתה בעיקר לתרבויות הנוער הגבריות שזוהו ונחקרו 
משחקי  שחקני   ,)Funk and Buchman 1996( ה"גיימרים"  תרבות  באינטרנט: 
אלו  בתת־תרבויות  המשתתפות  הנערות  למיעוט  ה"האקרים".1  ותרבות  המחשב, 
להדרתן  אפשריות  סיבות  נידונו  כי  אם  מעטה,  מחקרית  לב  תשומת  הוקדשה 
מפעילויות אלו )Orr-Vered 1998; Schott and Horrell 2000(. מריון לנארד 
 Riotה־ קבוצת  של  המקוונים  המרחבים  באמצעות  הדגימה   )Leonard 1998(
Grrrl את הרצף בין המרחב הגיאוגרפי למרחב הקיברנטי, ואת יכולתו של המרחב 

הקיברנטי להיות זירת תרבות מקורית וחתרנית של נערות.
הנערה  של  השינה  חדר  תרבות  בין  לראשונה  מגשרת  האינטרנט  רשת  כן,  אם 
המתבגרת לבין המרחב הציבורי, בצורה בלתי מתווכת. עם זאת, תשומת לב מחקרית 
מועטה הופנתה עד כה לביטויי היצירתיות של נערות מתבגרות ברשת. מארי סלסט 
קרני הייתה הראשונה להפנות את תשומת הלב של האקדמיה ליצירה חדשנית של 
נערות במגוון מדיה, לרבות הרשת )Kearney 1998(. בעקבות קריאתה פורסמו עד 

כה כמה עבודות שתיעדו יצירה של נערות מתבגרות באתרי אינטרנט ובבלוגים.2
בשנים האחרונות, לאור הנתונים שלפיהם נערות מתבגרות הן פלח האוכלוסייה 
 ,)Lenhart et al. 2007; Rosenbloom 2008( השולט בצריכה ובהפקה ברשת
נוער  בני  של  היצרנית  לפעילותם  שהופנתה  המחקרית  הלב  מתשומת  חלק 
אמריקנים ברשת התייחסה גם ליצירתיות של נערות.3 בישראל, עבודתו החלוצית 
של סוציולוג הנעורים אורן גולן התמקדה בדפוסי ִחברּות וחליפין המאפיינים בני 
נוער ישראלים, רובם ממין זכר, שהוגדרו כ"וירטואוזים וירטואליים", בעלי רהיטות 
על  המבוססים  חליפין  יחסי  בהרחבה  תיעד  גולן   .)2006 )גולן  ברשת  טכנולוגית 
כלכלת מתנות, וכן התייחס לעיצוב גרפי של אווטארים בפורומים כאל מיומנות 
פרקטיקות  בין  הקשר  של  בחשיבותו  המעיט  אך  וירטואלית,4  וירטואוזיות  של 
והמשחקי  היצירתי  היצרני,  והדגיש את הממד  אלו לדפוסי צריכה קפיטליסטיים 

בפרקטיקות הדיגיטליות הללו )שם(.
נערות  של  מקוונת  עיצובים  תרבות  ומתעד  אלו  לעבודות  מצטרף  זה  מאמר 
היחסים  מורכבות  את  ביטוי  לידי  מביאה  אשר  בלוגים,  גבי  מעל  ישראליות 

.Raymond 1991; Himanen 2001 ;2001 תורג'מן־גולדשמיט  .1
 Takayoshi et al. 1999; Stern 2002; 2004; Bortree 2005; Gregson לדוגמה  .2

.2005; Mazzarella 2005
Boyd 2008; Stern 2008; Weber and Mitchell 2008  .3

האל  של  התגלמות  ומשמעותו  דתי־רוחני  משיח  שאול   )avatar( אווטאר  המושג   .4
זה  במושג  בשימוש  האירוניה  מן  יש  אנוש.  כבן  בחומר,  והמופשט  הטרנסצנדנטלי 
לתיאור ייצוגו של בן האנוש במציאות הווירטואלית, אך זהו המינוח המקובל בשיח 

משחקי המחשב ובשיח הסמיוטי של ייצוגים ברשת. 
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ליצרנות,  יצירתיות  בין  הקפיטליסטי,  לאתוס  השיתופי  האתוס  בין  הדיאלקטיים 
ובין יחסי חברות וקהילה ליחסי עבודה וחליפין כלכלי. 

בלוג מכופתר: הבלוג כ"משהו להסתכל עליו"

בעיקר  לתמוך  מיועדות  בעולם  הגדולים  הבלוגים  באתרי  הבלוג  תוכנות  מרבית 
מספר  מציעות  הן  ולמשחקיות:  אמנותי  לביטוי  כמרחב  מתוכננות  ואינן  בכתיבה 
מוגבל של תבניות עיצוב, ובעלי ידע מקצועי יכולים לפעמים לשלב בהן עיצוב 
מודולריות  העיצוב  אפשרויות  זאת,  לעומת  הישראלי,  ישראבלוג  באתר  מקורי. 
תמונות  לשלב  אפשר  מקצועי:  בידע  צורך  ללא  אישי  לביטוי  רב  מרחב  ונותנות 
טקסטואליות  לרשימות  כלל  בדרך  המיועדים  שדות  במגוון  בקלות  מקוריות 
ולרשימות קישורים, וכך לתכנן וליצור תמה עיצובית לבלוג בקלות רבה. נערות 
ישראליות עושות שימוש תכוף באפשרויות אלו ומחליפות את עיצוב הבלוג באופן 
מלא או חלקי בתדירות גבוהה; בראיונות עמן הן משוות זאת להחלפת בגדים או 

לחילופי מצב רוח. 
יש לציין כי ברשתות חברתיות כגון MySpace ו־Bebo מתקיימות פרקטיקות 
דומות שהוזכרו בקצרה על ידי אתנוגרפים של בני נוער )Boyd 2008(, אך העיצוב 
לא משך תשומת לב מחקרית רצינית עד כה שכן הוא נותר משני לאינטראקציות 
באמצעות כתיבה. המיקוד של עבודה זו בפרקטיקות שנתפסות כמשניות לכתיבה 
נובע מהקלות ומהגמישות של העיצוב בישראבלוג, המעודדות התנסות ויצירתיות 
של הנערות בעיצוב עצמי. באתר זה הפך העיצוב לערוץ הביטוי המרכזי ולפרקטיקת 
הבלוגינג הנפוצה ביותר בקרב נערות - נפוצה יותר מהכתיבה, הנתפסת כפרקטיקה 

המכוננת של בלוג. 
הקסטומיזציה של החוויה היא מאפיין של משחקים רבים שבהם השחקן משנה 
את המראה של האווטאר המייצג אותו במשחק, ולעתים אף את סביבת המשחק, 
היוצר  משחקי  מאפיין  אפוא  היא  הבלוג  של  הקסטומיזציה  להעדפותיו.  בהתאם 
בעיצוב  בוגרים שמשתמשים  מבלוגרים  בשונה  נערות,  עבור  מועדף  ביטוי  ערוץ 
קבוע וממוקדים בפרקטיקות בלוגינג המבוססות על כתיבה. נערות רבות נוהגות 
להתייחס לבלוג על פי עיצובו ולהחמיא לאחרות על "בלוג יפה", אמירה המתקבלת 
בבוז ובהיעדר לגיטימציה בקרב בלוגרים רבים שעבורם רמת העניין של תוכן הבלוג 
היא הקריטריון הרלוונטי להערכתו. התפיסה כי בלוג אינו רק משהו לקרוא אלא 
גם "משהו להסתכל עליו" )Badger 2004( מקובלת לרוב רק בהקשר של בלוגים 

העוסקים באמנות ובצילום.
התמה העיצובית של הבלוג מורכבת מרקע הבלוג, מתמונת הכותרת של הבלוג 
ומרקעי הטורים משמאל ו/או מימין המשמשים כמסגרת לרשומות, אשר מנוצלים 
להצגת קישורים, רשימות ומידע המופיעים באופן קבוע )לכאורה( לצד הרשומות. 
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השם שניתן לשדות אלה באנגלית, permalinks )מלשון permanent(, ממחיש כי 
המידע המשובץ במסגרת של הבלוג נתפס כקבוע ביחס למידע המתעדכן בתכיפות 
בגוף הבלוג. מטרתם המקורית של שדות אלה היא ליצור רשימות של קישורים 

חיצוניים לבלוג, אך בתוכנת ישראבלוג נוספו להם שני מאפיינים חשובים:
ראשית, השדות יכולים להכיל את הטקסט המתאר את הקישור ללא קישור כלל. 
מאפיין זה משמש את הנערות לתיאור עצמי ולעריכת רשימות של משימות או של 

העדפות אישיות מתחלפות המפרטות את טעמן במגוון תחומי תרבות.
כתובה לרשימה, התוכנה  כותרת  או  שנית, במקום טקסט המתאר את הקישור 
משתמשות  רבות  נערות  )אייקון(.  חזותי/צלמית  דימוי  של  שילוב  מאפשרת 
המתחלפות  שונות  בתמונות  הבלוג  מסגרת  את  לקשט  מנת  על  זו  באפשרות 
יכולים  אלו  "כפתורים"   .)buttons( "כפתורים"  מכונות  אשר  גבוהה,  בתדירות 
אף  עגול  בכפתור  נתקלתי  לא  כי  )יצוין  בגדלים שונים  מרובעות  צלמיות  להיות 
בפונקציונליות  שמם  שמקור  וייתכן  שכזה(,  כפתור  מיצירת  טכנית  מניעה  שאין 
המקורית שלהם, כדימוי המייצג קישור שיש ללחוץ עליו כדי לעבור אל היעד, כמו 
לחיצת כפתור. "כפתורים" אלו מצויים בהלימה עם התמה העיצובית של הבלוג 

ולעתים מתחלפים בתדירות גבוהה יותר מהעיצוב כולו. 
כסמן  הבלוג,  של  ב"מסגרת"  כקישוט  הוא  בכפתורים  ביותר  הנפוץ  השימוש 
הגדרה עצמית של הבלוגרית וכמאפיין של ז'אנר הבלוג. לעתים תכופות לדימוי 
שעל הכפתור מתלווה טקסט המתחיל בביטוי "גם אני" ומכיל הצהרה של הזדהות, 

שייכות לקבוצה והגדרה עצמית מפורשת של הבלוגרית. לדוגמה:

בלוגריות המעצבות כפתורים מעצבות לעתים סדרת כפתורים כדרך להביע חיבה 
הוא  זו  בקטגוריה  ביותר  הנפוץ  השימוש  כלשהו.  רעיון  או  אדם  כלפי  כבוד  או 
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את  בהם  ומקשטות  מעתיקות  נוספות  שמעריצות  למפורסמים  הערצה  כפתורי 
ימי  חגים,  מיוחדים,  אירועים  לציון  סדרות  מופקות  לעתים  אך  שלהן,  הבלוגים 
כפתורים  סדרות  אחרת.  לבלוגרית  והערכה  כבוד  כהבעת  וכן  וכדומה,  זיכרון 
יכולות לשמש גם כ"קמפיין" מחאה. לדוגמה, אחד מנושאי המחאה הנפוצים ביותר 
שסדרות כפתורים הופקו לגביו הוא לימודי המתמטיקה הקשים בתיכון. המחאה 

הופנתה באופן אישי כלפי מחבר ספרי האלגברה בני גורן:

 

הנערות  אשר  הדימויים  את  גם  ניתחתי   )2010 )וייסמן  שלי  הדוקטור  בעבודת 
מייצרות ומפיצות והראיתי כיצד הן מבצעות באמצעותם זהויות מגדר מובחנות. 
את  מעטרות  זהים  תרבותיים  וסגנונות  חברתיות  קבוצות  עם  המזדהות  נערות 
הבלוגים שלהן בכפתורים זהים. שלוש התמות האיקונוגרפיות המרכזיות שמצאתי 
היו קשורות קשר הדוק לסמלי מדיה ותרבות פופולרית שהנערות צרכו והעריצו, 
ועל בסיסן יצרו לעצמן זהויות סגנוניות וירטואליות המשתייכות לקבוצות חברתיות 
שונות ומייצרות בהתאמה ז'אנרים שונים של בלוגים: "נערת האנימה", שאופיינה 
בכפתורים מז'אנר המנגה היפני ובדמויות מסדרות אנימה; ה"פריקית", שאופיינה 
באיקונוגרפיית  ידוענים,  בדמויות  שאופיינה  וה"פקצה",  גותית;  באיקונוגרפיה 
מסורתיים  נשיים  סטריאוטיפיים  המנציחים  וצריכה  אופנה  של  ובדימויים  קיטש 

)לניתוח מפורט ראו וייסמן 2010, 135–210; 2015(. 
לא  בבלוגים  אחרים  דימויים  ושל  כפתורים  של  והצגה  יצירה  של  פרקטיקות 
פופולריות  לפלטפורמות  קצרה  שגלישה  אף  אקדמי,  למחקר  מושא  כה  עד  היו 
כגון LiveJorunal או לבלוגים של נערות ממוצא אסיאתי תדגים כי הבלוגריות 
 ,buttons הישראליות אינן היחידות שמעצבות כפתורים ואף לא המציאו את הכינוי
הנפוץ גם באנגלית. עם זאת, בהמשך לממצאיה של תמר כתריאל )1990(, שלפיהם 
דפוסי חליפין מאפיינים משחקי ילדים באופן כללי אך ה"החלפות" וה"כיבודים" 
ייחודיים לילדים ישראלים, נראה כי נערות ישראליות מקיימות כלכלת מתנות של 
עיצובים בין־בלוגיים כדפוס תקשורת ייחודי, המניב ז'אנר של בלוגים שהוא ייחודי 

לבלוגוספרה העברית, למרות זיקתו לפרקטיקות קיימות בבלוגוספרה העולמית. 
אריקה פירסון )Pearson 2007( תיעדה נורמה של חילופי מתנות בין בלוגרים 
ב־LiveJournal שהציעו אלה לאלה שני סוגי מתנות: מתנה שיש לה שווי חומרי 
ומחיר כלכלי, כגון מנוי בתשלום המרחיב את אפשרויות השימוש בבלוג או אירוח 
ואחסון חינם על גבי שרתים בבעלות נותן המתנה; ומתנות שפירסון מכנה "מתנות 
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גרפי.  ועיצוב  טכניות  עצות  שכוללות   )effort gifts( מאמץ"  או  השקעה  של 
הבלוגריות הצעירות בישראבלוג ִשכללו את הנורמה של עיצוב גרפי במתנה לכדי 

מערכת המערבת אלפי בלוגים, שהן מתייחסות אליה כאל "תעשיית העיצובים".

"תעשיית העיצובים": רטוריקה של תעסוקה וייצור במשחק מתנות מקוון

עיצובים".  "בלוג  הוא  נערות  בקרב  בלוגים  של  ביותר  הנפוצים  מהז'אנרים  אחד 
בלוג מסוג זה מציג אוספי כפתורים בעיצוב מקורי וכן מגוון הצעות לעיצוב שדות 
בסוף  מציבות  שהבלוגריות  מעוצבות  חתימות  לרשימות,  כותרות  כגון  נוספים, 
אחרים  ודימויים  הרשומות  בגוף  לעתים  המשובץ  מעוצב  מפריד  קו  הרשימה, 
אחרות.  בלוגריות  של  לבקשתן  או  להנאתן  מעצבות  שהנערות  הבלוג,  לקישוט 
בלוגריות רבות מפעילות יותר מבלוג אחד, וברוב המקרים אחד הבלוגים מוקדש 

לעיצובים. 
גם בלוגריות שאינן הופכות את העיצוב לפרקטיקה העיקרית של הבלוג מעצבות 
מדי פעם לאחרות ומזמינות עיצובים מאחרות. בלוגריות שמעצבות בעצמן נהנות 
מסיבות  מאחרות  עיצובים  מזמינות  ולעתים  אחרות  של  עיצובים  ולשלב  לגוון 
חברתיות, שכן האינטראקציה עם בלוגריות אחרות סביב עיצוב הבלוג היא מנגנון 

ִחברות מרכזי בישראבלוג. 
וגילו  המבוקש  העיצוב  סגנון  לגבי  ניטרליות  היו  שראיינתי  המעצבות  מרבית 
בקיאות באיקונוגרפיה של כל הסגנונות הנפוצים בקרב הבלוגריות. לעתים, כאשר 
היה להן פנאי או כאשר רצו להציג את טווח כישוריהן החזותיים, הן השתעשעו 
במשחק עם דימוי או עם מסר מסוים המעוצב בכמה סגנונות איקונוגרפיים שונים 
אשר יתאים לקהלים שונים, או ב"תרגום" של סמלים מסגנון אחד למשנהו. הדוגמה 
שלהלן מציגה "תרגום" של אייקון בובת הברבי המזוהה עם ה"פקצה" לאיקונוגרפיה 

הגותית של ה"פריקית": 
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בקשה וקבלה של עיצוב הן תהליך טקסי בעל חוקיות ברורה, אך בניגוד לדפוסי 
"החלפות", "כיבודים" וחליפין אחרים במשחקי ילדים )כתריאל 1990(, הבלוגריות 
ניסיונן  את  מדגישות  הן  המבוגרים:  התעסוקה של  מעולם  ושיח  חוקים  מאמצות 
המקצועי בעיצוב ואת התוכנות שהן יודעות לעבוד איתן בהצגתן העצמית בבלוג, 
מתייחסות אל שותפותיהן לבלוג כאל עמיתות למקצוע ומגדירות את ההיררכיה 
ה"ניהולית" ביניהן, ומתייחסות אל הבלוגריות המזמינות עיצוב כאל לקוחות ואל 

העיצוב עצמו כאל עבודה. 
 

בלוגי עיצובים נקראים לרוב בשמות כגון "שרוניתה עיצובים" או "מנגו עיצובים", 
אך פעמים רבות נוסף לשם הבלוג הצירוף "בע"מ", הנלווה לשמותיהן של חברות 

מסחריות, במטרה לשוות לבלוג מקצועיות. 

המתנות  כלכלת  החזותיים,  הדימויים  עיצוב  החומריות שבתהליך  היעדר  אף  על 
שיח  על  מבוססת  אחרים  לבלוגים  העיצובים  בלוגי  בין  המתקיימת  המשחקית 
תעשייתי של ייצור. חלק מהבלוגים משלבים את המילה פקטורי )factory( בשם 
הבלוג, כגון “my factory” או “icon factory”, וכל בלוגי העיצוב ללא יוצא 
מהכלל מתייחסים לפרוצדורת העיצוב כאל "מפעל". ההזמנות לעיצוב מתקבלות 
רשומה  כלל  בדרך  נבחר,  טקסטואלי  שדה  למעשה  שהוא  ההזמנות",  ב"מפעל 
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יוצאת מהקשרה  ובכך  ספציפית בבלוג שמקודמת בעזרת קישור במסגרת הבלוג 
ביקורות" על  כגון "מפעל  הכרונולוגי. לעתים בלוג אחד מתפעל כמה מפעלים, 
עיצובם של בלוגים אחרים, "מפעל עזרים" המספק תוספים והדרכה לבלוגי עיצוב 

אחרים בנושא עיצוב גרפי ועוד. 
שותפות  המזכירה  במתכונת  מתנהלת  עיצובים  בבלוגי  נערות  בין  השותפות 
באוספים )כתריאל 1990( אך יש בה גם גוון של שותפות מקצועית, שכן הציפייה 
גם  אלא  בבלוג  שווה  זמן  השקעת  של  במובן  להדדיות  רק  אינה  מהשותפות 
טוב  פחות  שעיצבו  בלוגריות  למבוקש.  הבלוג  את  שתהפוך  בעיצוב  למקצועיות 
ודימויים  כפתורים  אחר  ובחיפוש  בבלוג  יתר  בהשקעת  כך  על  חיפו  מאחרות 
נתגלעו  כאשר  הבלוג.  קהל  של  לאוספים  ייחודיות  כ"מתנות"  ברשת  ייחודיים 
עימותים בין השותפות על רקע זה, כמעט תמיד העדיפו הנערות לתקשר באמצעות 
רשומות הבלוג כאקט פרפורמטיבי מאשר לכתוב זו לזו בפרטיות את תלונתן, וזאת 
על מנת לקבל תמיכה מהקהל ו/או מהשותפות האחרות בתגובות הפומביות לאותה 

רשומה בבלוג. 
במקרה אחד ההתקשרות דמוית חוזה העבודה הפכה ממטפורה משחקית למציאות 
חברתית, כאשר יוצרת הבלוג יצרה רשומת חוזה שעליה חתמו שתי הנערות בחתימה 
שהשותפה  כשנראה  כך,  אחר  מה  זמן  יד.  כתב  דמוי  בפונט  מעוצבת  דיגיטלית 
החדשה אינה עומדת בהתחייבויות שלה ומזניחה את הבלוג עקב עומס בלימודים, 
פרסמה יוצרת הבלוג רשומת גערה בפורמט של מכתב פיטורין בטענה שהשותפה 

הפרה את החוזה, בתוספת איום ב"הוצאה מהבלוג", קרי ביטול השותפות:5

משתמשות  לכמה  לבלוג  הרשאות  להגדיר  יכולה  הבלוג  יוצרת  טכנית,  מבחינה   .5
יוצרת  היא  הראשית,  המנהלת  "מועזבת",  או  עוזבת  מהן  אחת  כאשר  אך  נוספות, 
הבלוג המקורית, משנה את סיסמת הכניסה לבלוג ואז ה"מפוטרת" אינה יכולה עוד 

להיכנס למערכת הניהול של הבלוג.
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בלוגים, אך הנערות  בין  בלוגי העיצובים מתופעלים במסגרת של משחק חברתי 
מתאמצות למסגר את המשחק כעבודה רצינית ולעתים מתייחסות אליו ברצינות 
היא מתלוננת ש"אין  מסוימת  מבלוגרית  עיצובים  להזמין  כאשר ממעטים  יתרה. 
לה עבודה" ומתחננת שיזמינו ממנה, ורק לעתים חושפת את החשש האמתי הנובע 
מהמסגור של המשחק - שלמעשה נערות אחרות אינן רוצות לשחק ִאתה, שהרי לא 
"באמת" מזמינים ממישהי עיצוב רק כי היא מעצבת טובה, כמו בעולם העבודה. 
ויוצאת  הפנימי  המסגור  את  שוברת  לעבודה,  להתחנן  מפסיקה  הבלוגרית  כאשר 
ההערכה  חוסר  לנוכח  הבלוג  את  לסגור  איום  בתוספת  המשחקי  למסגור  חזרה 
למאמציה, בדרך כלל יימצאו כמה בלוגריות נדיבות שימהרו להזמין ממנה כפתור 
ולהחזירה למסגרת של  ויחמיאו לה על מנת לרצות אותה  או פריט מעוצב אחר 

"עבודה" בתוך המשחק. 
מאידך גיסא, כאשר בלוג עיצובים מצליח ומבוקש נתון בלחץ רב של הזמנות, 
הבלוגריות שוקעות במסגור של עבודה ושוכחות את המסגרת המשחקית שעוטפת 
אותה: הן מצמצמות את האינטראקציה המשחקית עם בלוגריות אחרות, מתרכזות 
לעצב.  מוכנות  הן  שבמסגרתם  החוקים  את  ומקשיחות  שלהן  המוניטין  בניהול 
במקרים אלו המסגור המשחקי המפריד בין החיים לעבודה הופך שקוף וחושף את 
הקשרים שבין סביבת העבודה ב"כאילו" )make believe( לבין תובענות החיים 
האמתיים  החיים  של  המסגרת  בתוך  בהם.  להתמזג  עתידה  זו  שסביבה  האמתיים 
שוברות  הן  פעם  ולא  בלימודים,  וללחצים  משפחתיים  ללחצים  נתונות  הנערות 
שותפויות עקב כך או מכריזות ש"המפעל סגור" לזמן מה ואי־אפשר להזמין עד 
לעתים  ב"עבודה".  להשקיע  מהן  שמונעת  הספר,  בבית  המבחנים  תקופת  תום 
אינן  חדשות  והזמנות  עצמה,  ה"עבודה"  במסגרת  לחץ  מרוב  גם  סגור"  "המפעל 

מתקבלות עד לסיומן של ההתחייבויות הקודמות. 
אתאר להלן את שלבי תהליך העיצוב:

1. הזמנה

הבלוג  ובעלת  הזמנה,  צורות  שתי  התקיימו  שניתחתי  העיצובים  בלוגי  בקורפוס 
באפשרות  עליה.  המקובלת  הדרך  מהי  הבלוג  במסגרת  בולט  בכיתוב  הבהירה 
הראשונה הבלוגרית מייחדת את אחת הרשומות שלה ויוצרת מרחב ל"מפעל". את 
הרשומה היא מכנה "מפעל ההזמנות" ויש קישור בולט אליה במסגרת הבלוג. אפשר 
להזמין עיצובים רק בתגובות של רשומה זו, כלומר רק ב"שטח" המפעל. פעמים 
ש"הזמנות  אחרות  לבלוגריות  מחנכת  בנימה  וכתבו  כעס  הביעו  מעצבות  רבות 
מתקבלות רק במפעל", כיוון שהחיפוש אחר הזמנות בתגובות אקראיות לרשומות 
אחרות הוא ִטרחה עבורן. באפשרות השנייה ל"מפעל" ההזמנות לא מוקצה מרחב/
ביותר  העדכנית  לרשומה  בתגובות  ורק  אך  מתקבלות  וההזמנות  משלו,  רשומה 

שהבלוגריות פרסמו.
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תהליך ההזמנה כרוך בהליך בירוקרטי של מילוי "טופס" הזמנה, המגדיר וממקד 
בצורה מפורשת את רצונותיה של הבלוגרית: היקף העיצוב שהיא מזמינה - עיצוב 
שהיא  המדויקים  והטקסטים  הצבעים  העדפות  מסוימים,  פריטים  רק  או  מלא 
מעוניינת בהם. יש אף מעצבות המחייבות את המזמינה לספק בעצמה את חומרי 
כגון  )דימויים מרחבי הרשת(. ההזמנה מותנית בתנאים מוקדמים,  הגלם לעיצוב 
בבלוג,  שלהן  קרדיט  כפתור  שילוב  באמצעות  קרדיט  למעצבות  לתת  התחייבות 
התחייבות שלא להזמין משני בלוגי עיצוב בו זמנית וכדומה. יש מעצבות המתנות 
את הספקת העיצוב בכך שהוא יתנוסס לפחות שבועיים בבלוג ולא יוחלף במהירות 

רבה לאחר שהשקיעו בו כל כך. להלן דוגמאות לטופס ול"חוקי המפעל":

2. ביצוע ההזמנה

שלב העבודה על ההזמנה אינו גלוי לעין, שכן הבלוגרית מבצעת את העיצוב על 
המחשב הפרטי שלה בביתה ואינה מעדכנת על התקדמות התהליך בבלוג. הכנת 
עיצוב עשויה לקחת שבוע או יותר והעדות היחידה לכך שתהליך העבודה בעיצומו 
היא כשה"לקוחה" מגיבה בבלוג ושואלת על העיצוב שלה. יש בלוגריות שמבקשות 

מראש ב"חוקי המפעל" לא לנדנד להן, ונותנות הערכת זמן לביצוע ההזמנה. 

3. תצוגה

ברגע שההזמנה מוכנה היא מוצגת כרשומה חדשה בבלוג העיצוב, שבה משובצים 
כל הפריטים הרלוונטיים והנחיות כיצד לשלב אותם בבלוג ואילו רקעים לבחור על 
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מנת להתאים ולהדגיש את העיצוב. ה"לקוחה" נחשפת לעיצוב בפעם הראשונה יחד 
עם מבקרים אחרים בבלוג, ואף שהעיצוב הוכן עבורה הוא מוצג לראווה במרחב 
של  בהנאה  והן  במוניטין  הן  חשוב  מרכיב  היא  התצוגה  המעצבת.  של  התצוגה 
המעצבת, וה"לקוחה" מוזמנת "לאסוף" )באמצעות העתקה דיגיטלית( את ההזמנה 
באמצעות  לה  ומודיעות  המזמינה  לבלוג של  נכנסות  המעצבות  רוב  מ"המפעל". 
תגובה ברשומה העדכנית ביותר שהעיצוב מוכן. מיעוטן של המעצבות המבוקשות 
מבהירות ל"לקוחות" שעליהן להגיע למפעל ולבדוק מתי ההזמנה שלהן פורסמה 
חברתית  באינטראקציה  ממעטות  כלומר  המזמינים,  לבלוגים  נכנסות  אינן  הן  כי 

בין־בלוגית.

4. קבלה והערכה

פעולת הקבלה מורכבת משלושה שלבים השזורים בפעולות של הערכה וביקורת 
ה"לקוחה"  של  אוהדת  תגובה  הוא  הראשון  השלב  התהליך.  של  פומביותו  בשל 
ברשומת בלוג העיצובים שבה מוצג העיצוב, ובדרך כלל בלוגריות אחרות המזדמנות 
לבלוג מגיבות ומביעות גם הן את דעתן על העיצוב. השלב השני הוא העתקה או 
והשלב השלישי הוא ההעלאה לבלוג  הורדה של הפריטים למחשב של המזמינה 
היעד, פעולה המחליפה את העיצוב הישן בחדש. לרוב תציין הבלוגרית ברשומה 

חדשה את החלפת העיצוב ובלוגריות אחרות יגיבו בהתפעלות על רשומה זו. 
מעניין לציין ששלב המשא ומתן, שהוא שלב חשוב בכל סוג של חליפין הן בעולם 
הילדות והן בעולם המבוגרים, לרוב נעדר מהתהליך. למעשה, נראה כי הבלוגריות 
מנסות להימנע ממנו מתוך תפיסתו כפוטנציאל לקונפליקט )בעיני המזמינה( או 
כהטרדה מיותרת )בעיני המעצבת(. רוב המעצבות אינן מוכנות לנהל משא ומתן 
תוך כדי עבודה וחסרות סבלנות כלפי חוסר החלטיות ושינויי דעה לאחר ביצוע 
ההזמנה, מצב המחייב את ה"לקוחות" לתרגל תכונות הדרושות להן בבגרותן כגון 

מיקוד, בהירות, החלטיות, התמדה ופשרנות. 
שינויים  ומבקשת  מרוצה מהעיצוב  אינה  קורה שהמזמינה  לאחר שלב התצוגה 
כלשהם. מעצבות המצויות בתהליך בניית המוניטין שלהן ורוצות לרצות אחרות 
נעתרות לרוב לביצוע שינוי חד־פעמי לאחר הזמנה, אך מרבית המעצבות מכריזות 
מראש כי אינן מכינות עיצוב מחדש ואינן טורחות על שינויים במקרה שהמזמינה 
לא אהבה את העיצוב. שני הצדדים מודעים לכך שיש אלפי בלוגי עיצוב אחרים 
והבלוגרית חופשייה להתחיל את התהליך מחדש בבלוג אחר. למעשה, אין טעם 
עשוי  העיצוב  שבוע  תוך  ממילא  שכן  העיצוב,  של  ארעיותו  בשל  ומתן  במשא 
להיראות לבלוגרית שגרתי ומשעמם והיא תתחיל את התהליך מחדש. בשל נורמת 
החלפות העיצוב התכופות יש מעצבות שמנהיגות "תקופת צינון" של שבועיים עד 

חודש לקבלת הזמנה חוזרת מאותה הלקוחה. 
נוער באותו  בני  בין  "כיבודים" מתקיימים רק  כי טקסי  ציינה   )1990( כתריאל 

indd   342.ןמסייו 'ל למרכ 25/09/2017   07:56:34



"תעשיית העיצובים": משחקי יצרנות דיגיטלית בבלוגים של נערות ישראליות                       343

גיל, אך "החלפות" עושים גם עם ילדים קטנים או גדולים יותר - מתוך כך הסיקה 
כי יש באספנות גם סיפוק אישי שאינו סובב בהכרח סביב אינטראקציה חברתית. 
כחלק מהאתנוגרפיה הזמנתי פעמיים עיצוב לבלוג המחקר שלי מנערות שבלוגיהן 
השתתפו במחקר, וזכיתי ליחס זהה וטבעי מהנערות. כאשר הבנתי שהנערות נוהגות 
משייכות  העצמי אשר  על  הכרזות  המכילים  בדימויים  הבלוג  מסגרת  את  לקשט 
אותן לקבוצות שונות באמצעות הביטוי "גם אני", ביקשתי מאחת הנערות לעצב 

עבורי דימוי עם הכיתוב "גם אותי כרמל חוקרת":

הפצת הדימוי בין הבלוגריות הנחקרות כחלק ממשחק העיצובים של הנערות הייתה 
עבורי דרך להיות בשדה, להשתתף בפרקטיקות ו"לדבר בשפה" של הנערות. 

למדתי כי הבלוגריות המעצבות מוכנות לעצב לכל בלוג ומכוננות "יחסי עבודה" 
עם כל מזמינה, אך לא עם כל מזמינה יתפתחו יחסי ידידות במסגור של המשחק. 
קטן  משהו  לעצב  ולעתים  זו  של  זו  בבלוגים  להגיב  הוא  ידידות  ליחסי  הביטוי 
אחת לשנייה ב"מתנה". המשמעות של מתנה חברית במערכת של כלכלת מתנות 
ספונטני  באופן  הבלוגרית  ביוזמת  שניתן  עיצוב  היא  רצינית"  כ"עבודה  הנתפסת 
ומידי, ללא הזמנה מראש ומחוץ לחוקי מסגור ה"עבודה". "מתנה" שונה מ"הזמנה" 
)יוזמה  במסגורה )משחק ולא עבודה(, בממד הזמן )מידי( ובהפיכת כיוון היוזמה 

ספונטנית של הנותנת בניגוד לבקשה/הזמנה מהמקבלת(.
בחינם  כך  כל  קשה  עובדות  הן  מדוע  אותן  שאלתי  הבלוגריות  עם  בראיונות 
הזדמנות  עיצובים  בלוג  בניהול  ורואות  לעצב  אוהבות  הן  זהה:  הייתה  והתשובה 
זאת,  עם  כמקצוע.  בכך  לעסוק  שואפות  אף  וחלקן  בכך,  ולהשתפר  להתאמן 
התופעה רחבת ההיקף של בלוגי העיצובים באינטרנט אינה בהכרח מנבאת רוויה 
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בגרפיקאיות בדור הבא. באמצעות משחקי החליפין בעיצוב גרפי הנערות רוכשות 
)הקיברנטי(,  במרחב  ותנועה  יצרנות  שפה,  ומיומנויות  אוריינות  כישורי  למעשה 
הסימבולית  והייצור בספרה  בידיהן את המפתחות לאמצעי ההפקה  נותנים  אשר 

המשותפת, היא המרחב הציבורי החדש. 

Girl Power כשליטה באמצעי הייצור של הדימויים

כאשר ברנדה דנט תיעדה תופעות של אספנות פונטים ועיצוב גרפי בקרב האקרים 
גרפיקאים  של  מקצועיים  עניין  תחומי  כי  העריכה  היא   )Danet 2001( ברשת 
הגרפי,  העיצוב  מיומנויות  רחבים.  קהלים  של  עניין  לתחומי  יהפכו  וטיפוגרפים 
שהיו נחלתם של גרפיקאים מקצועיים, אכן הפכו לנפוצות בקרב קהלים רחבים 
ברשת ונתפסות כהפגנה של מיומנות וירטואוזית וירטואלית )גולן 2006(. ממעקב 
אחר בלוגים של נערות ישראליות נראה כי מיומנויות אלה הן דרישת סף אוריינית 
של רהיטות טכנולוגית ו"תנאי קבלה" חברתי להשתתפות בקהילת בלוגי הנערות 
במהלך  אחת  פעם  לפחות  הופיעה  הנחקרים  הבלוגים  בכל  כמעט  בישראבלוג. 
תקופת המחקר עדות לכך שהנערה המפעילה את הבלוג יודעת להשתמש בתוכנת 
משלה.  עיצובים  בלוג  בהקמת  להשקיע  בוחרת  אינה  היא  אם  גם  גרפי,  עיצוב 
לטעמי יש לראות יכולת גרפית ככישור מרחבי, הרחבה של יכולת התנועה במרחב 
וירטואלי ואף מטאפורה לארכיטקטורה, שכן התוצר של עיצוב גרפי  טקסטואלי 
ברשת הוא עיצוב סביבות ומרחבים בלתי חומריים. במרחב וירטואלי שבו הטקסט 
מכונן מרחב, תוכנות גרפיות מהוות הן את אמצעי הייצור )אמצעי יצירת הדימויים( 
והון תרבותי שהתקשורת במסגרת תרבויות רלוונטיות  והן טכנולוגיות של שפה 

ברשת אינה אפשרית בלעדיהן. 
בניגוד לצרכנות הקפיטליסטית, הצרכנות הדיגיטלית במרחב האינטרנט נעדר 
לכל  וזמינה  שוויונית  היא  ההעתקה  פרקטיקת  מעמדות:  יוצרת  אינה  החומריות 
מצויים  הגרפיות,  התוכנות  קרי  הייצור,  אמצעי  זאת,  עם  מידה.  באותה  נערה 
לעצמן.  להרשות  יכולות  משהנערות  גבוהה  ועלותן  מסחריות  חברות  בבעלות 
תוכנות הגרפיקה העיקריות שהבלוגריות עובדות ִאתן הן תוכנות מסחריות מוכרות 
)ליצירת  שופ  ואנימיישן  שופ  פיינט  פוטושופ,  מקצועיים:  מעצבים  המשמשות 

דימויים המצויים בתנועה(. 
לרשומות  ובתגובות  ברשומות  עצמן  לבין  הבלוגריות  בין  שיחות  אחר  ממעקב 
נוכחתי לדעת כי חלק מהבלוגריות משתמשות בגרסאות פיראטיות של התוכנות 
אשר נפרצו על ידי האקרים ונפוצות ברשת. אחרות מורידות גרסאות חוקיות של 
התוכנות המעניקות 30 ימי ניסיון בחינם ומוצאות דרכים יצירתיות לזכות בחודשי 
המחשב  פרמוט  או  בבית  אחר  מחשב  על  התוכנה  התקנת  כגון  נוספים,  ניסיון 
והתקנתו מחדש על מנת שהתוכנה תזהה אותן כמשתמשות חדשות. בשל אילוצים 
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אלה חלק מהבלוגריות לומדות לעבוד עם יותר מתוכנה גרפית אחת וכך מקבלות 
חודש ניסיון נוסף עם תוכנה אחרת. 

הרצון  היא  עיצובים  בבלוגי  שותפויות  יוצרות  נערות  שבגללן  הסיבות  אחת 
להתחבר עם נערות שיש להן נגישות לתוכנה גרפית על מנת שהבלוג לא יפסיק 
רק למעצבת  הנחקרים  כלים לעצב. באחד הבלוגים  אין  לתפקד כאשר למעצבת 
אחת הייתה נגישות רציפה לתוכנה, וכאשר היא יצאה לחופשה משפחתית וחודש 
מחליפה  לחפש  נאלצו השתיים  נגמר  שופ  בפיינט  השנייה  המעצבת  הניסיון של 
עבודות  ותיק  חיים  קורות  להגשת  מהשותפה  לדרישות  גם  לב  שימו  זמנית. 

ברטוריקה/מסגור של "ראיון עבודה":

 

אם כן, סוגיית הבעלות על אמצעי הייצור היא עדיין רלוונטית גם כשמדובר בייצור 
דימויים במרחב וירטואלי, אך השעתוק הדיגיטלי המשכפל גם את אמצעי הייצור 
ומנגיש אותם לכול מאפשר לנערות להשיג בעלות על אמצעי ייצור, אף שהדבר 
וסרטים  מוסיקה  תוכנה,  פיראטיות  של  פרקטיקות  יוצרים.  זכויות  בהפרת  כרוך 
נפוצות מאוד בקרב בני נוער ומבוגרים כאחד ברשת, וחברות תוכנה בוחרות לרוב 
של  והמפיצים  הספקים  על  רק  אלא  הקצה  משתמשי  על  החוק  את  לאכוף  שלא 
התוכנות הפרוצות ועל קהלי יעד עסקיים. שיעורי הפיראטיות הגבוהים מעידים 
על כך שהמבנה הכלכלי הריכוזי של תעשיית התקשורת כיום מפגר אחר צורכי 
האוכלוסייה, המעוניינת לרכוש ישירות מהיוצרים במחיר סביר וכן ליצור בעצמה. 
אקדמיים  לדיונים  נושאים  הם  חופשית  לתרבות  והתביעה  התרבות  מסחור 
ומקצועיים כאחד )Lessig 2008(. רבים מבני הנוער סבורים כי אך טבעי שתוכנות 
שהן הבסיס לאוריינות תקשורתית יסופקו להם חינם, ורבות מהחברות המסחריות 
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ולגרום  אכן מעלימות עין מהפיראטיות בתקווה להרגיל את בני הנוער לתוכנות 
מהאסטרטגיה  כחלק  ויתמקצעו,  כשיתבגרו  עליהן  ולהמליץ  אותן  לרכוש  להם 
הפתוח  הקוד  תנועת  כן,  כמו  בתחומן.  לסטנדרט  התוכנות  את  להפוך  שמטרתה 
כיום  הקיימות  התוכנות  לשלל  איכותיות  מקבילות  פיתוח  על  שוקדת  העולמית 
אמצעי  והפקדת  חופשית  תרבות  של  אידיאולוגיה  מתוך  בחינם,  שיופצו  בשוק 
הגרפי  העיצוב  בתחום  דווקא  ואולם,  הציבור.  של  )השיתופיות(  בידיו  הייצור 
כי  ונראה  גרפיות מסחריות  תוכנות  אינה מגיעה לרמתן של  החלופה ה"פתוחה" 

אינה מוכרת כלל לנערות ישראליות. 
אחר  יצירתי  פתרון  מצאה  הארץ,  מדרום  מורן  זה,  במחקר  המשתתפות  אחת 
לבעיה הכלכלית המגבילה: היא שיחקה עם תוכנת המצגות Power Point, שהיא 
כתוכנה  בה  והשתמשה  המחשב,  עם  הנרכשת  הבסיסית  האופיס  מחבילת  חלק 
לעיצוב גרפי. אמנם לתוכנה זו חסרות פונקציות רבות של תוכנת עיצוב, אך מורן 
גורסת כי תוכנת המצגות היא תחליף מספק למדי לצורך יצירת כפתורים, כותרות 
או  באנגלית(  נצנוץ   -  glitter מלשון  "גליטרים",  )המכונות  נוצצות  וחתימות 
blink - הבהוב באנגלית( ושאר  כותרות מהבהבות )המכונות "בלינקים" מלשון 
מיני דימויים שבלוגריות יוצרות וצורכות. לבלוג העיצובים שפתחה יחד עם חברה 
 power וכינוין של המעצבות הוא ,power point השותפה לאידיאולוגיה זו קראה
girls, משחק מילים המודע לקשר בין כוח נשי לכוח כלכלי ומציע פתרון מעצים 

למעוטות היכולת אך רבות הכישרון. 
מוסיפות  וחברתה  מורן  בלבד,  פוינט  בפאוור  שנעשו  עיצובים  להצגת  נוסף 
רשומות המדריכות בלוגריות אחרות אשר רוצות ליצור ואין ביכולתן לרכוש תוכנה 
גרפית מקצועית, כיצד להשתמש בתוכנת המצגות כתוכנה גרפית. לנוכח המגמה 
של חתירה לבעלות שיתופית על אמצעי ייצור קלים לשכפול לשם אפשור תרבות 
במונחים של בעלות אלא  עוד  אינה מתפרשת  הייצור  חופשית, שליטה באמצעי 
כמיומנות וכרהיטות טכנולוגית ואוריינית. מורן לקחה על עצמה לסייע לנערות 

אחרות לרכוש מיומנות כזו גם אם אין להן גישה לתוכנה גרפית מקצועית.
נערות רבות פותחות בלוגים כאשר ברשותן ידע בסיסי בלבד בעיצוב, ועד מהרה 
מבינות שעל מנת להשתלב בתת־התרבות של נערות בנות גילן עליהן להשתפר 
בכך. בלוגרית המכונה "ניצי", לדוגמה, סיפרה לקוראיה שהיא ישבה לילה שלם 
האחרות"  הבלוגריות  של  הרמה  עם  קו  "ליישר  כדי  לעצב  עצמה  את  ולימדה 
בישראבלוג )במילותיה(, ואף הציגה בפניהם דוגמאות לתוצריה. עבור אותן נערות 
שלומדות את רזי העיצוב או משתפרות בו רק לאחר שפתחו בלוג קיימת מערכת 
תמיכה והדרכה מקיפה בדמות ז'אנר של בלוגים העוסק בעזרה למעצבות, מדריכי 
ולעתים  וביקורות  עזרה  בלוג  גם  הוא  עיצובים  בלוג  לעתים  וביקורות.  עיצוב 

התפקודים נפרדים. 
מוניטין,  ולבנות  מקצועיות  להפגין  הזדמנות  היא  והדרכה  עזרה  בלוג  פתיחת 
לכדי  רכשו  שהנערות  פורמלי  הבלתי  הידע  את  ולקטלג  לארגן  אמצעי  גם  כמו 
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מדריך פורמלי שיכול להועיל לנערה אחרת. הבלוגרית עצמה לומדת באמצעות 
רפלקסיה על הידע שלה ובאמצעות התנסות בהעברתו לנערות אחרות. באמצעות 
ידע  של  רשת  לטוות  במאמץ  בלוגריות משתתפות  אלפי  ומדריכים,  עזרה  בלוגי 
הייצור  באמצעי  שליטה  לנערות  לאפשר  שמטרתה  תמיכה  במערך  המשולבת 
כרהיטות  כאן  מתפרשת  והשליטה  הסימבולית,  הציבורית  בספרה  הדימויים  של 
להיכנס  חדשות  לנערות  מסייעים  וההדרכה  העזרה  בלוגי  וטכנולוגית.  אוריינית 
למשחק החברתי של בלוגי העיצובים, או אם תרצו להשתלב ב"עולם העבודה" של 

"תעשיית העיצובים" בישראבלוג. 

דיון וסיכום

במאמר זה עמדתי על מקומו של הבלוג בתרבותן של נערות ישראליות ועל חלק 
מדפוסי התקשורת, ההתארגנות והפקת המשמעות שהוא מאפשר להן לפתח. אמצעי 
מקורי  עיצוב  אלא  הכתוב  האישי  הנרטיב  היה  לא  הנערות  על  המועדף  הביטוי 
ודפוסי חליפין של דימויים דיגיטליים: הנערות משתמשות בדפי הבלוג כבמרחבי 
על  המבוסס  חברתי  של משחק  פרקטיקה  היא  הבלוגינג  ופעולת  ומשחק,  תצוגה 

יצירתיות ויצרנות דיגיטלית.
כפי שציינתי, יש עדויות היסטוריות לכך שנערות יצרו באמצעות שלל הכלים 
והיא לא  פומבית  הייתה במה  ליצירתן לא  והחומרים שעמדו לרשותן בבית, אך 
הוכרה כבעלת ערך. כיום מרבית הנערות )להוציא אולי נערות ממעמד נמוך( נולדות 
לבתים שיש בהם מחשב אחד לפחות, ומגיל צעיר הן מתנסות ומשחקות בתוכנות 
בכוחות  למדו לעצב  הכלל,  מן  יוצאת  ללא  איתן,  הנערות שדיברתי  כל  גרפיות. 
עצמן מתוך ניסוי וטעייה במהלך משחק עם התוכנה, וחלקן אף התייחסו לתוכנות 
גרפיות מקצועיות סבוכות למדי, שנלמדות בדרך כלל במסגרת קורסים מקצועיים 
בני כמה חודשים, כתוכנות פשוטות שאפשר ללמוד את רזי רזיהן בכמה ימים של 
גיל  השקעה מרוכזת. כך, כשנערות מגלות את האפשרות לפתוח בלוג בסביבות 
6,11 כבר יש להן "ניסיון" של כמה שנים, או לפחות כמה חודשים, בעיצוב גרפי. 

כאמור, גולן הגדיר את העיצוב הגרפי ברשת כאחת המיומנויות של בני נוער אשר 
נחשבו לווירטואוזים וירטואליים - בעלי רהיטות טכנולוגית ברשת )גולן 2006(. 
מעניין לבדוק אם עיצוב גרפי הוא עדיין כישור "נחשב" אצל נערים וגברים, שכן 

על פי הסטטיסטיקות שמפרסם אתר ישראבלוג, הבלוגריות הצעירות ביותר הן בדרך   .6
9–10 שכתבו  11. במקרים בודדים אפשר למצוא באתר בלוגריות בגילי  כלל בנות 
רשומה או שתיים ונטשו את הבלוג. נראה שזהו גיל מוקדם מדי להשתלב במרקם 
השותפות  גיל  את  שהגבילו  עיצוב  בבלוגי  נתקלתי  וכבר  ישראבלוג  של  החברתי 

המבוקשות ל־11 וחצי ומעלה. 
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כמה עדויות אנקדוטליות בישראבלוג מצביעות על כך שנערים נמנעים מעיצוב 
או נדרשים להצדיק את רצינות עיסוקם בעיצוב גרפי, מכיוון שהדבר סומן כבר 

כפרקטיקה "נשית" בסיסית למדי ברשת. 
מידיים  בתוכנות מסרים  נערות  )Stern 2007(, שבחנה שיח של  שיילה שטרן 
)instant messaging(, מציגה שתי גישות תיאורטיות לחוויה המגדרית של נערות 
ברשת. הראשונה רואה באינטרנט גן עדן בטוח עבור נערות - מקום שבו הן יכולות 
להתנסות בזהויות ולבטא את עצמן מבלי לדאוג להשלכות התרבותיות והפיזיות. 
הקיימים  המסורתיים  המגדר  מושגי  זירה משעתקת של  באינטרנט  רואה  השנייה 
ומחזקות את  הן פסיביות באינטראקציה  נערות  - קרי מקום שבו  בעולם האמתי 
השיחים הפטריארכליים הסובבים אותן. בסביבת המסרים המידיים מצאה שטרן כי 
שתי האידיאולוגיות רלוונטיות שכן נערות מבטאות בו בזמן זהות נשית פרוגרסיבית 

וגם מסורתית.
בספרות המחקרית קיימים שני שיחים מרכזיים סותרים ומתחרים בנוגע לנערות: 
שיח של העצמה ו־girl power לעומת שיח של משבר, שעוסק בבעיות ובחולשות 
 .)Mazzarella and Pecora 2007b( גבוה  סיכון  בעלת  להתנהגות  המובילות 
נערות  לגבי  הקוטביים  הנרטיבים  בין  קושרת   )Harris 2004( האריס  אניטה 
וההצלחה של  היצירתיות  ההעצמה,  כלי  כי  בטענה  הניאו־ליברלית  המגמה  לבין 
הפמיניזם האינדיבידואלי מוצגים כדרך לשרוד את הסיכונים החברתיים האורבים 

לנערות בעידן המודרניות המאוחרת. 
הזה  הקשר  את  מגלמות  העיצובים"  "תעשיית  את  המאפיינות  האינטראקציות 
בשתי רמות: ראשית, הבלוגריות פועלות במערכת המאופיינת בתלות הדדית, אך 
הן ממקדות את מאמציהן בבניית המוניטין האינדיבידואלי של המעצבת ובחתירה 
זו משכיחה מהנערות מדי  להצלחה של הבלוג במונחי פופולריות וביקוש. גישה 
ומרקם  יחסי החברות  חותרת תחת  ולא פעם  העובדה שמדובר במשחק  פעם את 
באמצעות  חברתיות  מבעיות  מתחמקות  הנערות  שנית,  הבלוגריות.  בין  הקהילה 

תרגומן למונחי כוח, הצלחה וכללי מקצועיות. 
כך, למשל, כלליו של חוזה ההעסקה הווירטואלי מאפשרים לבלוגרית להתמודד 
באסרטיביות עם אכזבה מחברה לבלוג, אך בה בעת כולאים אותה בעמדת כוח חד־
משמעית ובמסגור של חוזה המקשה עליה לגלות גמישות וסלחנות אשר מקובלות 
למונחים  חברתיים  קונפליקטים  מתרגמות  הבלוגריות  חברית.  שותפות  במסגרת 
מקצועיים וליחסי כוח כלכליים לכאורה, ובו בזמן הן משתמשות באתוס ובכללים 
ביחסים  טבעי  מרכיב  ומקונפליקט, שהם  ומתן  להתחמק ממשא  כדי  המקצועיים 

בריאים ובמרקם של קהילה.
 ,)turn taking( פרדיגמת כלכלת המתנות שמה דגש על כך שכל אחד לוקח בתורו
במקום הגיון הגמול של כלכלת החליפין )Vaughan 2007(. "תעשיית העיצובים" 
ואין  אכן מתנהלת על פי עקרון המתנות, שכן המעצבת פשוט מעניקה עיצובים 
חליפין בין המעצבת למזמינה. מארג בלוגי העיצוב, ההדרכה והביקורות הוא ביטוי 
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לאורך  נשים  שאפיינו  שיתופית  ויצירה  ידע  שיתוף  דפוסי  של  עדכני  פולקלור 
ההיסטוריה. זהו ז'אנר עדכני על הגבול בין אמנות לתקשורת המבטא דפוסי שיתוף 
פולקלוריסטיים, כהמשך ישיר לאמנות ה־IRC שחקרה דנט )Danet 2001(, אשר 

השוותה אותה לטווייה משותפת של שמיכת טלאים.
מתנות  בכלכלת  משחק  היא  ישראבלוג  של  העיצובים"  "תעשיית  זאת,  עם 
פי כללי  יצירתי, אך מתנהל בפועל על  נשי  המבוסס לכאורה על שיתוף פעולה 
משחק נוקשים של מערך ייצור קפיטליסטי. הבלוגריות משחקות על התפר שבין 
משחקי הילדות התמימים לבין חיקוי של כללי המשחק הכלכלי והתעסוקתי מעולם 
המבוגרים. המנגנון הקפיטליסטי הוא אולי סימבולי בלבד אך הוא מצליח לעתים 
בכלכלת  מהות המתנה  את  ולשחוק  חברתיים במשחק  יחסים  על  להעיב  קרובות 
המתנות. שחיקה זו בולטת במיוחד לאור קיומן של המתנות ה"אמתיות", שאותן 

מעניקים לחברות מחוץ לגבולות המשחק. 
כתריאל )1990( ראתה את דפוסי החליפין המשחקיים שתיעדה כהכשרת הילדים 
מפתחות  הבלוגריות  כי  נראה  מוכללים.  חליפין  של  המבוגרים  בעולם  לתפקוד 
"כאילו"  של  נוספת  מסגרת  המשחק  של  המסגרת  בתוך  ומכניסות  זה  רעיון 
)make believe( עבודה ותעסוקה, אשר מדמה את המסגרת החיצונית של החיים 
ה"אמתיים" - ובייחוד אלו שממתינים להן בבגרותן. המסגרת המשחקית שחוצצת 
בין שני המסגורים הללו יוצרת עבור הנערות מרחב בטוח להתנסות ביחסי הכוח, 

הלחצים והקשיים המצפים להן בעולם העבודה התובעני של ימינו. 
עם זאת, מהותה של עבודה בעידן המודרני, ובייחוד של עבודה בהקשר דיגיטלי 
וטכנולוגי, השתנתה. בשיח הדיגיטלי, "עבודה" משמעותה פעילות משחקית מלאת 
חיוניות ותשוקה, פעילות של ייצור וצריכה המשלבת יצירתיות, מעורבות עמוקה, 
אינטראקטיביות ותקשורת בין־אישית )פישר 2010(. תהליך העבודה מובנה כאתר 
של שחרור אישי ולא כאתר של ניכור: רשתות הופכות למרחב של מימוש עצמי 
באמצעות ייצור, צרכן הוא גם יצרן, טכנולוגיית רשת מאפשרת למזג בין עבודה 
לפנאי, בין זמן יצרני לזמן חופשי ובין מרחב המשרד לבית, ומהות העבודה משתנה 

ומאפשרת לשלב משחק, שמחה ולהט יצירתי בעבודה )שם(.
של  הדיגיטלי  בעידן  העבודה  הפֹורדיסטי,  לקפיטליזם  בניגוד  כי  טוען  פישר 
יצירתיות  חיבור,   - הניכור  של  היפוכו  את  יוצרת  הפוסט־פורדיסטי  הקפיטליזם 
והתלהבות )שם(. פישר קעקע את המתאם בין ניצול לניכור בתיאוריה המרקסיסטית 
כאשר חשף את המנגנון המאפשר למדיה החדשה להגדיל את הניצול באמצעות 
"תעשיית  והקהילתיות.  האותנטית  המעורבות  הגדלת  קרי  הניכור,  הקטנת 
משחקי  חליפין  מרחב  זהו  במהופך:  זה  מתאם  מקיימת  בישראבלוג  העיצובים" 
עצמאי החף מניצול, המאמץ שיח של תעשייה קפיטליסטית במובנה הפורדיסטי 
לשותפות  המיטביים  התנאים  קיימים  שבו  במרחב  ניכור  של  מנגנונים  ומייצר 

ולקהילתיות. 
ולשיח  העבודה  לעולם  חלחלה  המשחקיות  כי  מעידות  מביא  שפישר  הראיות 

indd   349.ןמסייו 'ל למרכ 25/09/2017   07:56:35



350                                                                                                                     כרמל ל' וייסמן

העבודה, אך תהליך של חלחול והשפעה הוא לעולם דו־כיווני. מאמר זה מדגים 
כי קיימת זרימה גם בכיוון ההפוך - העבודה מחלחלת לעולם המשחק, ולמעשה 
אותם מנגנונים מנכרים שנעלמו מתהליך העבודה בעידן הדיגיטלי, על פי פישר, 

מופיעים במשחקן של הילדות ברשת ולעתים פוגמים במשחקיותו של המשחק. 
משחק נחשב לפעילות חופשית העומדת במודע מחוץ לחיים הרגילים, מוגדרת 
כ"לא רצינית" ואינה מייצרת סחורות או ערך פרודוקטיבי כלשהו אך שואבת את 
בהכרח  אינו  זאת, משחק  עם   .)Huizinga 1955( אינטנסיבית  לפעילות  השחקן 
ביחס  ביקורתי  או  פרשני  גם  להיות  ועשוי  ל"מציאות"  או  ל"רצינות"  דיכוטומי 
למציאות )Ehrmann 1968(. דוגמה עכשווית לכך היא סביבת המשחק הווירטואלי 
מרובת המשתתפים second life, שהיא פלטפורמה למערכת כלכלית המיתרגמת 
להון ממשי מחוץ למשחק, עובדה המאתגרת את מאפיין היעדר הפרודוקטיביות 

של משחק בתיאוריה הקלאסית. 
מקרה המבחן של תעשיית העיצובים מדגים את יכולתו של האתוס הקפיטליסטי 
מקום  יש  מבפנים.  אותו  ולשחוק  אותו  לנכס  מתחרה,  מנגנון  לתוך  להשתעתק 
בארכיטקטורה  מתוכנתות  אשר  רשת  בסביבות  נוספים  אתנוגרפיים  למחקרים 
בפועל.  כך  מתנהלות  אמנם  אלו  סביבות  אם  לבחון  מנת  על  ופתוחה  שיתופית 
לטעמי, הנזק העיקרי של מסחור זירות המשחק של תרבות הילדים והנוער הוא, 
כפי שמודגם גם במאמר זה, הבלבול בין חליפין חברתיים )וחבריים( לבין חליפין 
לשווק  נוער  בני  המעודדות  ובמדיה  בשוק  למגמות  מצטרף  זה  בלבול  כלכליים. 
מוצרים באמצעות חברים ולתרגם חברויות לרייטינג ולהצבעות בתחרויות ריאליטי 
למיניהן בטלוויזיה וברשת, ומלמדות את בני הנוער למדוד שיתוף, אחווה וחברות 

במונחים חומריים, כערכים אינסטרומנטליים ואינטרסנטיים גרידא.
למסחרי  החברתי  בין  זה  ערבוב   ,)Thurlow 2013( תרלאו  כריספין  פי  על 
מייצר מדיה סינתטית ופסאודו־חברתית המעודדת תקשורת מזויפת, ולכן על אף 
היתרונות היצרניים שהמדיה החדשה מציעה לבני הנוער, מתרבות העדויות על כך 
 Baron 2008; Turkle( שהיא פוגעת ביכולתם לייצר יחסים חברתיים משמעותיים

.)2011
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