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בין רוטשילד לסיליקון ואלי

 התנהלות יוזמי המאבק מזכירה את זאת של מייסדי גוגל ופייסבוק
בלי פרסומות ומפלגות. בתחילת דרכם

הפורמט הייחודי שלה עורר דיון ציבורי , 2011ללא קשר לתוכני מחאת האוהלים של קיץ 
אלא באופן אותנטי בינם , לא רק באופן טקטי כלפי חוץ(עמימות מטרות המארגנים . עז

הניסיון לשוות , סירובם העיקש לחבור לפלטפורמות פוליטיות קיימות, )לבין לעצמם
, אלה מאפיינים שלא ראינו במפגני מחאה קודמים -" וודסטוקית"להתרחשות אווירה 

 .לפחות לא בישראל ובטח שלא בעוצמה כזאת
 

  בואו להתעדכן ולהגיב בפייסבוק של כלכליסט
 

רבים ייחסו מאפיינים אלה לפער הדורי בין יוזמי המחאה לבין הממסד הפוליטי 
בין השאר משום התפקיד הטכני שמילאו , כך היא כונתה, "מחאת פייסבוק. "והתקשורתי

המומחה הלאומי לקואופטציה של , יאיר לפיד. רשתות חברתיות בארגון הפעילויות
הגדיר את פורמט המחאה כמחלק את תושבי ישראל בין אנשי המחר , רגשות פופולריים
אני משאיר לקורא את מלאכת הניחוש היכן לפיד מוצא את עצמו (לאנשי האתמול 

אבל . והשווה את חוויית הביקור במאהל רוטשילד לשיטוט באתר פייסבוק, )בחלוקה זו
 ?של המחאה משהו עמוק יותר" פייסבוקיות"האם יש ב

  
 המטרה היא הצטרפות מהירה של אנשים

  
אשר מבוסס באופן חופשי על , "הרשת החברתית"אני נזכר בסצנה מתוך הסרט 

לאחר שהרשת הופכת . האירועים שהביאו ללידת פייסבוק מתוך מעונות הרווארד
שותפו , מבקש אדוארדו סאברין, להצלחה מקומית ומתחילה לפלוש לקמפוסים אחרים

צוקרברג . להוון את ההצלחה באמצעות פרסום באתר החברה, של מארק צוקרברג
אם האתר של . הוא אומר, "אנחנו עדיין לא יודעים מה זה. "נרתע אינסטינקטיבית

 . וצמיחתו תיבלם) cool" (קולי"הוא יפסיק להיות , פייסבוק יתחיל להעלות פרסומות
  

ללא . גוגל ופייסבוק, כך צמחו שתי פלטפורמות הענק של עידן האינטרנט הנוכחי, ואכן
שבמהלכן , כמה שניםמודל עסקי ברור הן הצליחו איכשהו לממן את פעילותן במשך 

, זאת עד שהתגבשה מסה קריטית. הגדילו במהירות מסחררת את התעבורה באתריהן
כיום שתי . שאפשרה בסופו של דבר את שגשוגו של מודל עסקי שאפתני בהרבה

אלא מסוגים , אך לא הנדוש שאותו דמיין סאברין, החברות מתפרנסות מפרסום
 .חדשניים ופורצי דרך

  
הדמיון בין החלטתו . מחאת האוהלים היא סוג של נמשל, אם הולדת פייסבוק היא המשל

 ) לחתום על עצומות, ללכת למאהל(של אזרח אם להצטרף לפלטפורמת מחאה 
לבין ההחלטה אם להצטרף לרשת 

טמון בכך שהמוטיבציה להצטרף , חברתית
. גדלה ככל שיותר אנשים אחרים עושים כן

הגדרת יעדים ממוקדת או חבירה למפלגה 
, פוליטית בשלב מוקדם מדי של המחאה
כמוה כהיוון מוקדם של תעבורת הרשת 

צעדים אלה  —שהשיגו גוגל או פייסבוק 
מקטינים את פוטנציאל ההצטרפות של 

רן שפיגלר
18.08.11 ,07:24 0Like 0

   ספריית כלכליסט  iPad    פייסבוק מנוי לעיתון 

שערי המניות שנצפו לאחרונה

 שינוי יומי שער ~

8.2% 877.0 אפריקה 66.3

5%- 30.1 רציו יהש -1.6

0.8%- 15,220.0 טבע -120

2.3%- 4.2 גבעות יהש -0.1

0% 13.6 מודיעין יה 0

לזירת המניות

בארץ

16:16
 

לא סיפקה : אושרה ייצוגית נגד חברת החשמל
 שירות כראוי לתושבי גוש עציון

15:57
 

פרויקט חישמול המסילות יישאר  –השר כץ החליט 
 בידי הרכבת

15:08
 

יורחבו סמכויות האכיפה של : ועדת השרים אישרה
 רשות המסים

הרב פינטו זומן לחקירה נוספת במשטרה 13:05

לכל החדשות בארץ

 

 ראשון

 
 אוקטובר

חפש נייר ערך או מדדחפש כתבה  

שי אגסי,מכונית חשמלית,בטר פלייס,בנימין נתניהו,בחירות
 

 

ביתן יהיה חייב "
 "להעלות מחירים

תגובות 19, גיל קליאן 

הם לא יכולים ,לאנס"
"יקירי,לפגוע בך

תגובות 11, ניצן פלד 

האתרים:יובל למרגל
הטובים ביותר בסרטי 

יימס בונד'ג
תגובות 12

בארץ
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ולכן גם את המוטיבציה של , אנשים אחרים
ראינו ניסיון , במקום זאת. הפעיל הבודד

להתכוונן למנעד של סנטימנטים ציבוריים 
, וכמובן. וחיפוש אחר דרכים נאותות לבטאו

". קוליות"שמירה על 
  

פעולה קולקטיבית בעידן 
 אינדיבידואליסטי

  
ולכן , מחאה אזרחית איננה עסק כלכלי

מעבר להבדל . האנלוגיה שלי חלקית ביותר
המובן מאליו במטרות ובאורך החיים של 

ליוזמי המחאה המקורית יש הרבה פחות שליטה על הנעשה בהשוואה ליזמי , התופעות
יוזמי מחאת , בדברי ימי המחאה האזרחית המקומית, למרות זאת. גוגל או פייסבוק

האוהלים עשויים להיחשב כמפתחים מבלי דעת של דרך חדשה לגיוס אנשים לפעילות 
 . בהשראת פלטפורמות האינטרנט הגדולות, פוליטית

  
שבו כיכר העיר הפיזית ירדה מגדולתה ואנשים מסתגרים , בעידן אינדיבידואליסטי

 -המאפיינים הסגנוניים של מחאת האוהלים , בבתיהם מול הטלוויזיה או הלפטופ
, טשטוש הגבולות בין עצרת מחאה להפנינג או לקונצרט רוק, עמימות מטרות אותנטית

עשויים להיות מה שנדרש כדי לגייס לפעולה  -והסתייגות ממסגרות פוליטיות מוגדרות 
 .קולקטיבית את מי שאינם נשמעים לצווי רבנים

  
 הכותב הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב

  
  לחצו להרשמה. קבלו ניוזלטר יומי המסכם את חדשות היום ישירות למייל שלכם

  
  

 
שתף כתבה|שלחו כתבה|הדפסת כתבה|תגובה לכתבה|המייל האדום

Recommend Be the first of your friends to recommend this.

-מי שקרא כתבה זו התעניין גם בזו
פירמידה בנקאית: יו'אג

 

חיסול הפטרת 
 בלייזר

 
תוצאות החל מהטיפול 

 !הראשון

x-pateret 

 

חולם להיות סוחר 
 ?נוסטרו

 
עכשיו אתה יכול להגשים 

 !את החלום

www.megamot.co.il 

 

הכסף שלך מנוהל 
 ?באחריות

 
המומחים שלנו יבדקו 

את תיק ההשקעות 
 שלך

 >לפגישה אישית

 “ בין רוטשילד לסיליקון ואלי”תגובה אחת ל 
 

)תגובה אחת(

? מה דעותיו של המחבר. 1
 המשפט האחרון של הכותב מוכיח מה דעתו הפוליטית של המחבר 

לפי ציון גולשיםמהסוף להתחלהמההתחלה לסוף ||:סדר את התגובות

:תנו ציון לתגובה זו 1)18.08.11(מרכז,הכל פוליטי

 

 השיטה המעופפת
 מיליון דולר 130הזרימו : בטר פלייס למשקיעים

 מתנתקים
בנו חברה על קשרים בתעשייה האווירית ואז רוקנו "

 "את הקופה
החופים המסוכנים ביותר בעולם : השחייה אסורה

לכל הדירוגים בארץ

 

Login You need to be logged into Facebook to see 
your friends&#039; recent activity.

Facebook social plugin

: מקס ומוזה
טלוויזיה איכותית 

 לילדים
: ''דייט בחשיכה''

מבאס כמו דייט 
 ראשון אמיתי

: סיפורו של יזם
א ''ממרפסת בת

 לתחרות בלונדון

משרד ישיר
מגוון הצעות להשכרה ורכישת 

ישירות מהחברות  -משרדים 
המובילות בישראל

לחיות בנוף ילדות 
קומות במיקום  20מגדלי יוקרה בעלי 

הטוב ביותר בהוד השרון

א"פארק צמרת ת
. א"המגדל החדש בפארק צמרת ת

מחירים מפתיעים לתקופה מוגבלת

היהלום של הקאריביים
דונם במיקום  5מגרשי ענק בני

. האטרקטיבי ביותר בקוסטה ריקה
מחיר מיוחד ששובר את השוק

להתעורר לפני שייגמר
. הבנייה בעיצומה? חלמת? התלבטת

!זה הזמן להצטרף להצלחה

!לפניך 2012ההזדמנות של 
גבעתיים  -ר בבורוכוב.ס.מגדלי ב

פרויקט המגורים האטרקטיבי 

Page 2 of 4בין רוטשילד לסיליקון ואלי

14/10/2012http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3528540,00.html



 

 

עדיין שותים רק 
 ?מבקבוקים

 

 4מתקדמים לתמי
ונהנים מאיכות חיים 
 !קבלו פרטים עכשיו

טיפולי שיניים 
 השוואה

 

מלאו טופס קצר וקבלו 
 .הצעות מחיר 4עד 

 60%חסכו עד 

רוצה להתחיל 
 ?להרוויח

 

השאר פרטים ומאמן 
 מסחר אישי יחזור אליך

www.imarkets.co.il 

לסחור נכון בשוק 
ההון 

 

מבצע פטור מעמלות 
 חוזר ובגדול

besttrader.co.il 

 

 הוסיפו תגובה לכתבה

 :שם

 
 :אזור מגורים

 
 :דואר אלקטרוני

 

 הציגו את כתובת הדואר האלקטרוני שלי באתר  

 :כותרת/ נושא 

 
 :תוכן

 
 מקלדת וירטואלית

, אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של כלכליסט לרבות דברי הסתה
דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב

 

  חינםמשלוח -מגה באינטרנט 
קבל משלוח חינם מבצע ? עוד לא נרשמת למגה

 לחץ פה לפרטים ,לנרשמים חדשים
www.Mega.co.il/חינם_משלוח

  בלבדח"ש 120,000 -החל מ
אפיק סולידי והכנסה . תשואה שנתית מובטחת - 9.6%

 לחץ כאן.  קבועהחודשית
keren-kela.co.il

 ב" בארהנכסים מניבים
 הזדמנות, ב תשואה מצוינת"ן בארה"שיווק וניהול נדל

 !נדירה
www.us-il.net

 

 iPadאצלך באתריוטיובטוויטרפייסבוקתיק אישיניוזלטראפליקציותספריית כלכליסטמינוי לעיתון

 

 בארץ
 רכב

 עסקי ספורט
 משפט
 קריירה

 קריקטוריסט
 אפליקציות

 נדלניסט
 עולם
 2012פנאי 
 וידאו

 צרכנות דיגיטלית
 תעופה ותיירות
 מינויים חדשים
 ארכיון שערים

 טכנולוגי
 הכסף

 פרסום ושיווק
 אינטרנט

 דעות
 אחריות וסביבה

 מיוחדים
פוטו כלכליסט

 

 ראשי-השוק
 השורה התחתונה

 אחד העם
 וול סטריט

 זירת המניות
 מדדים
 קרנות

 תעודות סל
קופות גמל

bizportal/ קו מנחה:מקור נתוני הבורסה

 

 פרסמו אצלנו

 אודות כלכליסט

 המערכת

 ההנהלה

 תנאי שימוש

 מדיניות פרטיות

 כתבו לנו

 ועידות כלכליסט

 

 ניוזלטרים תגיות

 RSS גלישה בסלולר 

 מינוי לעיתון 24/7

 כלכליסט אצלך באזז

 א"ת' אוניב, להב מפת האתר

 Xnet המייל האדום

 הפוך לדף הבית דרושים

 אפליקציות כלכליסט

         ©כל הזכויות שמורות לכלכליסט 

 כלים אודותהשוק נושאים
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