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בעשור האחרון הופיעו בישראל וברחבי העולם תנועות 
חברתיות אשר פעלו למען נושאים חברתיים מגוונים: 

מאבק בשחיתות, שינוי נורמות בין המגדרים, מאבק 
במקרי אלימות משטרתית, צמצום אי-שוויון כלכלי, הגברת 

המודעות למשבר האקלים ועוד. פעילי התנועות החברתיות 
עשו שימוש ברשתות החברתיות ובפלטפורמות דיגיטליות 

ייעודיות כמו אפליקציות סלולריות של מפות, אתרי גיוס 
המונים ועצומות ופלטפורמות לקידום שיח ודיאלוג בין 

משתמשים. אמצעים דיגיטליים כמו נוסחי האשטג, ממים 
)mems(, איורים, תמונות וקטעי וידאו שימשו את הפעילים 

בניסוח הפעולה האקטיביסטית על ידי הגדרת נושאיה 
ומטרותיה, גיוס משתתפיה והגברת התמיכה הציבורית בה. 

הפעילות בסביבה הדיגיטלית אפשרה לפעילים לפנות 
לקהלים מבוזרים ומגוונים מבחינה דמוגרפית, לגשר על 
פערים תרבותיים, ליצור שפה ונרטיב אקטיביסטי אשר 
ליכדו בין המשתתפים. הפעילות בסביבה דיגיטלית גם 

סייעה לפעילים החברתיים להגיע לקהלים חדשים ברחבי 
העולם כדי להרחיב את מעגלי התמיכה וההשתתפות 

ולהפוך את פעולת האקטיביזם לגלובלית. במקביל, 
הפעילות ברשת העלתה אתגרים רבים, כגון החשש 

שהפעילות במרחבים דיגיטליים תפחית מתחושת האחריות 
האזרחית, תייתר את אמצעי האקטיביזם המסורתיים ועל 

ידי כך תימנע מהמשתמשים להתייצב להפגנות הרחוב, 
לתרום כסף וכיו"ב.   

דו"ח מחקר זה, עוסק בהזדמנויות ובאתגרים שהעידן 
הדיגיטלי, אתריו ואמצעיו מציבים בפני אקטיביזם בן-

זמננו. מוצג בו מיפוי של מגמות המחקר המרכזיות בתחום 
האקטיביזם הדיגיטלי, ומוצעות בו שיטות יישומיות 

טכנולוגיות ורעיוניות לשימוש במדיה דיגיטלית כחלק 
מתהליכי שינוי חברתי. דו"ח המחקר עומד על ההפריה 
ההדדית החיונית בין אקטיביזם מסורתי הנעשה בחללים 

פיזיים וסינכרוניים כגון הפגנות וצעדות הרחוב, לבין אקטיביזם 
דיגיטלי המתרחש במרחבים א-סינכרוניים ווירטואליים 

כגון קבוצות פייסבוק וווטסאפ. הדיון בדו"ח המחקר כולל 
התייחסות לפעילויות אקטיביזם דיגיטלי של תנועות 

חברתיות מקומיות וגלובליות כגון מחאות בלפור 2020-21, 
 Black Lives Matter ,2015-2016 מחאת יוצאי אתיופיה
Umbrella Revolution, מחאות האביב הערבי, תנועות 

 .MeToo ותנועת Occupy

הדו"ח ממפה אירועי אקטיביזם שנוצרו באופן מתהווה 
מלמטה למעלה ומאורגן.

העיסוק באקטיביזם דיגיטלי דורש ראייה הוליסטית 
והתייחסות מערכתית הנעה מעבר לדיון בכלים 

טכנולוגיים. עיסוק באקטיביזם דיגיטלי, כפי שדו"ח 
המחקר מראה, נוגע למסרים, למאפייני הקהלים 

שעליהם רוצים להשפיע, לתהליכים הפנימיים 
השיתופיים ולבניית כח על בסיס הסכמות כדרך למנף 

את היכולת להפגין כח. כל אלה מהווים חלק מראייה 
הוליסטית מערכתית.  

דו"ח מחקר זה אכן מתמקד בכלים לאקטיביזם, אולם הוא 
לא עיוור ליתר ההיבטים הנ"ל, אותם יש לקחת בחשבון 

כדי למנף את הפעולה האקטיביסטית. ארגון הפרקים נותן 
המחשה של חוויות על בסיס שימוש בכלים, אולם כאמור 

מדגיש כי יש לקחת בחשבון את אותן סוגיות שהן חלק 
מהמכלול הקשורות ישירות לאימוץ ויישום של כלים אלה.

לא פחות חשוב לציין, שדו"ח המחקר מנסה לתרום לשכלול 
והרחבת האקטיביזם של כוחות ששמו להם כמטרה לקדם 
את ערכי השוויון, הצדק ועוד ערכים שהם נר לרגלינו. מכאן 

שהשמירה על נורמות של אתיקה בעת בחירת הכלים 
ואופני הפעולה בהם, הם נדבך אינטגרלי של המהלך לאמץ 

וליישם כלים אלה.

דו"ח המחקר מחולק לפרקים, כאשר בכל פרק נסקרים 
אירועי אקטיביזם דיגיטלי שונים ומוצגות דרכים יישומיות 

לשילוב של אקטיביזם בסביבות דיגיטליות. בעוד שכל פרק 
עוסק בנושא אחר מתחום האקטיביזם הדיגיטלי, בעת תכנון 

קמפיין דיגיטלי וכחלק מפעילות אקטיביסטית שוטפת, 
פעילים חברתיים מוזמנים לשלב בין הפרקטיקות המוצגות 

בפרקים. בכל פרקי דו"ח המחקר שזור המוטיב לפיו המרחב 
הדיגיטלי, על אתריו ואמצעיו המרובים, הוא לא דף ריק 
שהפעילים החברתיים ממלאים לפי ראות עיניהם וללא 

עבודת שטח פיזית וקונספטואלית מקיפה. בפרקי הדו"ח 
נטען שכדי ליצור קמפיין דיגיטלי מוצלח ומגייס על הפעילים 

לתכנן באילו פלטפורמות דיגיטליות לפעול ולהבין לעומק 
את המרחב הרגשי, הסימבולי והתרבותי של המצטרפים 

והתומכים הפוטנציאליים. 

תקציר
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הפרק "זהות דיגיטלית וכוחה של החוויה האישית", עוסק 
בתהליך עיצוב הזהות הקולקטיבית של התנועות החברתיות 

והגדרת דמותו של הסובייקט המוחה המשתתף בהן 
במרחבים הדיגיטליים. המקרים הנסקרים בפרק מלמדים 

ששימוש באמצעים דיגיטליים כחלק מהגדרת הזהות 
הקולקטיבית, מעניק לפעילים החברתיים ולתומכיהם 

"קול קולקטיבי" )collective voice( דרכו הם מתווכים 
את הפעילות האקטיביסטית בינם לבין עצמם ולגורמים 

חיצוניים. על ידי כך, הפעילים החברתיים מבקשים להשפיע 
על תפיסת והגדרת הסובייקט המוחה, גם כאשר היא נוצרת 

באופן מתהווה בקרב שותפים רבים. זאת ועוד, המדיה 
הדיגיטלית מאפשרת לקבוצות מוחלשות לקחת בעלות על 

אופן הצגתן, כאשר משתמשים מקבוצות שוליים חותרים 
תחת השיח הסטריאוטיפי של הממסד ואמצעי התקשורת 

המסורתיים. 

הפרק "אתגרים, סכנות ושאלת האזרחות הדיגיטלית", 
עוסק במתח שבין הרצון ליצור שינוי חברתי לבין שמירה 
על גבולות המוסר וערכי החברה הדמוקרטית. המקרים 

הנסקרים בפרק מלמדים שהפעילות ברשת חופפת עם 
שאלות מהותיות על גבולותיה הערכיים של הפעולה 

האקטיביסטית. בנוסף לכך, הפרק עומד על החשש שיוצר 
נתק בין קמפיין האקטיביזם הדיגיטלי לבין האוכלוסייה 
למענה הוא נוצר, ועל הצורך להימנע מ"קליקטיביזם" 

)פעילות דיגיטלית אקטיביסטית שאין לה השפעה ממשית 
על החברה(. 

הפרק המסכם – "תובנות יישומיות לפעילות אקטיביסטית 
במרחב הדיגיטלי", מציג סינתזה של התובנות המרכזיות 

העולות מדו"ח המחקר. מטרת הפרק לצייד פעילים 
חברתיים בארגז כלים להתנעה, הצטרפות או ניהול מתמשך 

של אקטיביזם דיגיטלי. 

דו"ח המחקר נפתח עם הפרק "מסגור נרטיבי", אשר עוסק 
בתהליך בו פעילים חברתיים הניגשים ליצור קמפיין דיגיטלי 

נדרשים לפנות לקהלים מגוונים, לסמן נושאים ומסרי מחאה 
ולהתייחס לריבוי ערוצי מדיה ופעילות )למשל קבוצות 

ווטסאפ ופייסבוק( וריבוי אמצעים דיגיטליים )למשל שימוש 
בנוסחי האשטג והפצה של קטעי וידאו(. 

הדיון בפרק מציג את הדרך בה פעילים חברתיים ברחבי 
העולם התגברו על הפערים התרבותיים של משתתפי 

התנועות החברתיות על ידי יצירת נרטיב אקטיביסטי מלכד. 
נרטיב שהוא מחד ממוקד, מובן ולא פתוח לפרשנות, 

ומאידך אינקלוסיבי ואוניברסלי. נרטיב אשר מובן בקרב 
קהלים גדולים ומבוזרים, ועל ידי כך וויראלי ורלוונטי 

לאורך זמן. הנרטיב הדיגיטלי, כפי שנדון בפרק, מאפשר 
למשתתפים ולתומכים לחוש שהם פועלים יחד למען 

מטרות חברתיות ראויות שיש בהן מלהוביל לשינוי חברתי 
ממשי. 

הפרק "שפת האקטיביזם הדיגיטלי" עוסק באופנים בהם 
פעילים חברתיים ומשתמשים מקבוצות חברתיות מוחלשות 

עושים שימוש בנוסחי האשטג וממים לצד שפה ויזואלית 
ואמצעים סימבוליים וטעונים מבחינה רגשית. ההאשטג 

והממים נדונים בפרק כאמצעים חתרניים דרכם משתמשים 
מציבים תמונת מצב חברתית שונה מזו שהתקבעה לגבי 

הקהילה למענה הם פועלים על ידי הממסד ובשיח הציבורי 
והתקשורתי. 

בנוסף להאשטג והממים, הפרק עוסק באמצעים ויזואליים 
סימבוליים טעונים מבחינה רגשית אשר מופצים ברחבי 

הרשת וטומנים בחובם עולם רעיוני של משמעויות 
היסטוריות ותרבותיות הקשורות עם נושאי הפעילות 

האקטיביסטית. כדוגמה לכך, נסקרים מקרים בהם פעילים 
חברתיים הפיצו תמונות וכתבו פוסטים אשר שימשו כמעין 

קפסולה רעיונית לנושא החברתי למענו הם פועלים, ועל ידי 
כך גייסו את תמיכתם והשתתפותם של משתמשים רבים 

ברחבי העולם.  

הפרק "בין ׳אונליין׳ ל׳אופליין׳ ואקטיביזם בריבוי ערוצים 
דיגיטליים", עוסק בחיוניות של יחסי הגומלין בין אקטיביזם 

בזירות דיגיטליות )המכונות 'אונליין'( לבין אקטיביזם 
במרחבים פיזיים )המכונים 'אופליין'(. הפרק עומד גם על 
השוני שבין פעולות אקטיביזם המתקיימות בפלטפורמות 

דיגיטליות שונות כמו אפליקציות סלולריות ורשתות 
חברתיות.  
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ظهرت في العقد األخير، في إسرائيل وفي جميع أرجاء العالم، 
حركات اجتماعّية ناشطة في مواضيع اجتماعّية متنّوعة: 

محاربة الفساد، تغيير معايير قائمة بين الجنسين، محاربة أعمال 
العنف من قبل أفراد الّشرطة، تقليص التمييز االقتصادّي، تعزيز 

الوعي لموضوع المناخ وغيرها. اعتمد ناشطو الحركات االجتماعّية 
مواقع الّتواصل االجتماعّي، ومنّصات رقمّية خاصة، مثل تطبيقات 

خليوّية للخرائط، مواقع تمويل جماعي، ومنّصات لتعزيز النقاش 
والحوار بين المستخدمين. ساعدت الوسائل الّرقمية، مثل: الهاشتاغ، 

mems، الرسومات، الصور ومقاطع الفيديو، الناشطين في صياغة 
هذه العمل التفاعلي بواسطة تعريف مواضيعه وأهدافه، تجنيد 

المشتركين فيه وتعزيز الدعم الجماهيرّي له.  

العمل في البيئة الّرقمّية أتاح المجال للّنشطاء للتوّجه للجماهير 
الموّزعة والمتنّوعة من الّناحية السّكانّية، وسّد الفجوات االجتماعّية، 

وخلق لغة ورواية نشاطّية قّربت بين المشتركين. العمل في البيئة 
الّرقمّية ساعد الّنشطاء االجتماعيين أيًضا على الوصول إلى مجتمعات 

جديدة في أرجاء العالم، من أجل توسيع دائرة الّدعم والمشاركة، 
وجعل عملّية النشاطّية عالمّية.  في نفس الوقت، طرح النشاط 

من خالل شبكة اإلنترنت تحديات عديدة، مثل التخّوف من أّن يقّلل 
النشاط في الحّيز الّرقمّي من الّشعور بالمسؤولية العامة، إهمال 

أدوات النشاطّية التقليدّية، مّما يمنع المستخدمين من المشاركة في 
مظاهرات الّشوارع، ومن الّتبرع بالمال وما إلى ذلك.   

يتناول تقرير هذا البحث الفرص والّتحديات التي يفرضها العصر 
الّرقمّي، مواقعه ووسائله أمام النشاطّية الحالّية. يشمل البحث 

مسًحا لتوّجهات البحث المركزّية في مجال النشاطّية الّرقمّية، 
ويقترح طرق تكنولوجّية تطبيقّية، وأفكاًرا الستخدام الوسائط 

الّرقمّية، كجزء من سيرورات الّتغيير االجتماعي. 

يناقش تقرير البحث مسألة التناسق المتبادل الحيوّي بين النشاطّية 
التقليدّية، التي تتّم في حّيزات فعلّية وتزامنّية، مثل مظاهرات الشوارع 
والوقفات الجماهيرّية، وبين النشاطّية الّرقمّية التي تتّم في حّيزات غير 

تزامنّية وافتراضّية، مثل مجموعات الفيسبوك والواتساب. يضّم الّنقاش 
في تقرير البحث تطرًقا لفعالّيات النشاطّية الّرقمّية للحركات االجتماعّية 

المحلّية والعالمّية، مثل 
احتجاجات بلفور 21-2020، احتجاجات المواطنين من أصول أثيوبّية -2015

Black Lives Matter، Umbrella Revolution  ،2016، احتجاجات الّربيع 
 .MeToo وحركة ،Occupy  العربّي، حركة

يستعرض التقرير أحداث النشاطّية تّمت بطريقة منّظمة ومن األسفل 
إلى األعلى. 

يتطلب االنشغال بالنشاطّية الّرقمّية رؤية شاملة، وتطّرًقا 
منهجّيا يتجاوز النقاش في األدوات الّتكنولوجّية. يظِهر البحث، أّن 

االنشغال بالنشاطّية الّرقمّية، يتطّرق للرسائل، لمميزات الجماهير 
التي نرغب بالتأثير عليها، لإلجراءات الّداخلّية المشتركة ولبناء القّوة 

على أساس االتفاقّيات، كنهج لتعزيز القدرة على إظهار القّوة. 
تشّكل كّل هذه األمور جزًءا من الّرؤية المنهجّية الكاملة.  

يتمحور تقرير البحث هذا حول أدوات النشاطّية، لكنه ال يتجاهل باقي 
الجوانب المذكورة أعاله، والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار من أجل 

النهوض بالعمل النشاطي. تنظيم المراحل يجّسد المتعة في استخدام 
األدوات، ويؤّكد، كما هو مذكور سابقا، على ضرورة أن تؤخذ تلك 

القضايا بالحسبان، والتي تعّد جزءا من مجمل القضايا المرتبطة بشكل 
مباشر بتبني هذه األدوات وتطبيقها. 

ومن المهّم أن نذكر، أن تقرير البحث يحاول أن يساهم في تطوير 
وتوسيع نشاطّية القوى التي وضعت نصب عينيها هدًفا لتعزيز قيم 
المساواة، العدل، وقيم أخرى تعّد بمثابة بوصلة موّجهة بالنسبة لنا. 

ولذلك فإّن المحافظة على قواعد األخالقّيات عند اختيار األدوات 
وطرق العمل من خاللها، تعّد جانبا أساسّيا لمجهود تبني هذه 

األدوات وتطبيقها. 

تقرير البحث مقّسم لفصول، حيث يستعرض كل فصل أحداث 
النشاطّية الّرقمّية المختلفة، ويتّم عرض طرق تطبيقّية لدمج 

النشاطّية في الحّيزات الّرقمّية.  وبينما يتناول كّل فصل موضوًعا آخر 
من مجال النشاطّية الرقمّية، في مرحلة تخطيط حملة رقمّية، وكجزء 

من عمل النشاطّية الجارية، فإّن الّنشطاء االجتماعيين مدعّوون 
للدمج بين الطرق واألساليب المعروضة في الفصول.  ُتدمج في 

كّل فصول تقرير البحث، الفكرة بأّن الحّيز الّرقمّي، بمواقعه وأدواته 
المتعّددة، ليس ورقة فارغة يملؤها الّنشطاء االجتماعيون وفقا 

ألهوائهم وبدون عمل فعلي ميداني، تصورّي وشامل.  في فصول 
دة،  تقرير البحث، ورَد أّنه من أجل إطالق حملة رقمّية ناجحة ومجنِّ

يتوّجب على الّنشطاء تخطيط المنّصات الّرقمية التي سيعتمدونها، 
وفهم الحّيز العاطفي بشكل معّمق، وكذلك الحّيز الرمزّي والثقافي 

للمنضّمين والّداعمين االحتماليين. 

ملخص
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يتناول الفصل "الهوّية الّرقمّية وقّوة التجربة الّشخصّية"، عملية 
بلورة الهوّية الجماعّية للحركات االجتماعّية وتعريف شخصّية الجسم 

المحتّج المشارك فيها في الحّيزات الرقمّية. تشير الحوادث التي تّم 
استعراضها في هذا الفصل، إلى أّن استخدام الوسائل الّرقمّية كجزء 

من تعريف الهوّية الجماعّية، يمنح الّنشطاء االجتماعيين والداعمين 
ا" )collective voice( ينّسقون من خالله العمل  لهم "صوًتا جماعيًّ

النشاطي بين بعضهم البعض ومع الجهات الخارجّية أيًضا. وبذلك، 
فإّن الّنشطاء االجتماعيين يحاولون التأثير على مفهوم وتعريف 

الجسم المحتّج، حتى عندما ينشأ بطريقة متبلورة بين عدة مشاركين. 
باإلضافة إلى ذلك، ُتمّكن الوسائط الّرقمّية الفئات المستضعفة من 

تحّمل المسؤولية عن طريقة عرضها، عندما يتحاوز المستخدمون من 
الفئات الهامشّية حوار األفكار المسبقة للمؤسسة ووسائل اإلعالم 

التقليدّية.  

الفصل - "تحديات، مخاطر ومسألة المواطنة الّرقمية"، يتناول 
موضوع التوتر القائم بين الّرغبة إلحداث تغيير اجتماعّي، وبين الحفاظ 
على حدود األخالق وقيم المجتمع الديمقراطّي. تشير الحوادث التي تّم 

استعراضها في هذا الفصل إلى أّن الّنشاط في اإلنترنت يتداخل مع 
أسئلة جوهرّية حول الحدود القيمّية للعمل النشاطي.  باإلضافة إلى 

ذلك، يرصد الفصل المخاوف من حدوث انقطاع بين حملة النشاطية 
الّرقمّية، وبين شريحة السّكان التي من أجلها أقيمت الحملة، وضرورة 

االمتناع عن "الجماعّية " )العمل الرقمي النشاطي الذي ليس له تأثير 
حقيقي على المجتمع(. 

الفصل التلخيصي - "مفاهيم تطبيقّية للعمل النشاطي في 

الحّيز الّرقمّي" يعرض تحلياًل للمفاهيم المركزّية التي يطرحها تقرير 
البحث.  هدف الفصل هو تزويد الّنشطاء االجتماعيين بأدوات للعمل 

والنشاط، االنضمام أو إدارة متواصلة للنشاطية الّرقمّية. 

يبدأ تقرير البحث بفصل "التأطير الروائي"، والذي يتناول المرحلة التي 
يتوجب فيها على الّنشطاء االجتماعيين القادرين على إطالق حملة 

رقمّية، التوّجه لجماهير متنّوعة، تحديد مواضيع ورسائل احتجاجّية، 
والتطّرق لتعّدد قنوات التواصل والنشاط )مثال، مجموعات الواتساب 
والفيسبوك( وتعّدد الوسائل الّرقمّية )مثال، استخدام الهاشتاغ ونشر 

مقاطع فيديو(. 

يستعرض الفصل الطريقة التي استطاع من خاللها الّنشطاء 
االجتماعيون في أنحاء العالم التغّلب على الفجوات الثقافّية لمشتريك 

دة.  الحركات االجتماعّية، بواسطة خلق رواية نشاطّية جامعة وموحِّ
رواية مرّكزة، مفهومة وغير قابلة للتأويل من ناحية، وشاملة وعالمّية 
من ناحية أخرى. رواية مفهومة للجماهير الواسعة والموّزعة، وبالتالي 
سريعة االنتشار وذات صلة على امتداد فترة طويلة.  الرواية الّرقمية، 
كما تّم نقاشه في الفصل، تمنح المشتركين والداعمين شعوًرا بأّنهم 

يعملون مًعا من أجل أهداف اجتماعّية جديرة، والتي بمقدورها أن 
ا حقيقًيا.  تقود تغييًرا اجتماعيًّ

الفصل "لغة النشاطّية الرقمّية" يتطّرق إلى الطرق التي يعتمدها 
الّنشطاء االجتماعيون والمستخدمون الّتابعون لفئات اجتماعية 

ُمستضعفة، في صياغة الهاشتاغ والـ mems إلى جانب الّلغة 
البصرّية والوسائل الّرمزّية والمشبعة من الناحية العاطفّية. يتّم 
نقاش الهاشتاغ والـ mems في الفصل، كوسائل خفّية يعكس 

المستخدمون بواسطتها وضًعا اجتماعّيا يختلف عن الوضع الذي 
تّم تحديده للمجتمع المقصود في نشاطهم، من قبل المؤسسة، 

والنقاش الجماهيرّي واإلعالمّي.

يتناول الفصل، إلى جانب الهاشتاغ والـ mems، دور الوسائل البصرّية 
الّرمزّية المشبعة من الناحية العاطفّية، والمنتشرة بكثرة على 

اإلنترنت، والتي تحمل في طياتها عالًما من األفكار ذات المفهوم 
الّتاريخّي والثقافّي، والمتعلقة بمواضيع العمل النشاطي. مثال على 

ذلك، يتّم استعراض حاالت نشر خاللها نشطاء اجتماعيون صوًرا، 
وكتبوا منشورات اعُتمدت ككبسولة فكرّية للموضوع االجتماعي 

الذي يناضلون من أجله، وبذلك قاموا بتجنيد مشاركة ودعم كبير من 
المستخدمين في أنحاء العالم.   

يتناول الفصل "بين "األونالين" و"األوفالين"" والنشاطّية في ظّل 
تعّدد القنوات الّرقمّية"، ضرورة العالقات المتبادلة بين النشاطّية 

في الحّيزات الّرقمّية )المسّماة "أونالين"( وبين النشاطّية في الحّيزات 
الفعلّية )المسّماة "أوفالين"(. رصد الفصل االختالف بين العملّيات 

النشاطّية التي تحدث في المنّصات الّرقمّية المختلفة، مثل التطبيقات 
الخليوّية ومواقع الّتواصل االجتماعّي.  
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תנועות חברתיות אשר הופיעו בשנים האחרונות ביניהן 
 ,MeToo-ו Black Lives Matter ,מחאות האביב הערבי
נישאו במידה רבה על גלי המדיה הדיגיטלית. הפעילים 

החברתיים פנו לפלטפורמות דיגיטליות כגון פייסבוק, יוטיוב, 
טוויטר וטלגרם, אפליקציות סלולריות ואתרי גיוס המונים 

כדי לנסח את נושאי הפעולה האקטיביסטית, להגדיר את 
יעדיה, לגייס משתתפים ומשאבים ולהגביר את התמיכה 

הציבורית. אמצעי האקטיביזם החדשים הללו העלו שאלות 
מהותיות באשר לאופן שבו קבוצות חברתיות חוברות יחד 

לפעילות משותפת. 

עוד מראשית המחקר בתחום, היו חוקרים שסברו כי המדיה 
הדיגיטלית מחלישה את מידת המעורבות של האזרחים. 

לעומתם היו שסברו כי החידושים הטכנולוגיים יצרו דרכים 
מגוונות ומשוכללות להשתתפות והשפעה, ושהבנת 

הפוטנציאל הטמון בהם יגדיל וישכלל את המעורבות 
האזרחית. על ידי כך יוליד "אזרחים דיגיטליים" מעורבים. 

מתוך מחלוקת זו, דו"ח המחקר יעסוק הן בהזדמנויות והן 
באתגרים שהעידן הדיגיטלי מציב בפני אקטיביזם בן-

זמננו. הדו"ח ימפה את מגמות המחקר המרכזיות בתחום 
האקטיביזם הדיגיטלי ויציע שיטות יישומיות לשימוש במדיה 

דיגיטלית כדי ליצור ולנהל פעילויות חברתיות. התמות 
המחקריות שיוצגו להלן יתייחסו ליחסי הגומלין שבין 

פעולות במרחב הפיזי-סינכרוני כמו הפגנות, צעדות ועבודת 
שטח פיזית לבין פעילות דיגיטלית א-סינכרונית. יתוארו 

קמפיינים של אקטיביזם דיגיטלי בהקשר לוקלי וגלובלי, 
שקודמו בהם נושאים חברתיים מגוונים כגון הגברת תהליכי 

דמוקרטיזציה, מאבק בשחיתות, צמצום אי שוויון כלכלי 
ומאבקים פמיניסטים. 

דו"ח המחקר יעסוק באירועי אקטיביזם באזורים שונים 
ברחבי העולם, תוך סיקור של פעילות של פעילים חברתיים 

במגוון אתרים דיגיטליים )למשל רשתות חברתיות, 
אפליקציות סלולריות ייעודיות ופלטפורמות למעורבות 

אזרחית(, ובמגוון אמצעים )למשל שימוש בנוסחי האשטג, 
ממים, הפצה של תמונות וסרטונים(. הפרקים להלן יסקרו 
דרכים יישומיות לקידום של אקטיביזם בסביבות דיגיטליות 

ויציעו ארגז כלים רעיוני ויישומי של שיטות ואופני שימוש 
במדיה דיגיטלית. 

לאורכו של דו"ח המחקר שזורה הטענה כי העיסוק 
באקטיביזם דיגיטלי דורש ראייה הוליסטית ומערכתית, 

מעבר לדיון בכלים דיגיטליים. זאת תוך ניסוח מושכל של 
מסרים, היכרות מעמיקה עם מאפייני הקהלים שעליהם 

רוצים להשפיע, ויצירת תהליכים פנימיים שיתופיים 
לבניית כח על בסיס הסכמות כדרך למנף את היכולת 

להפגין כח. 

דו"ח המחקר מתמקד בכלים לאקטיביזם, אולם הוא 
מכיר בחשיבות ההיבטים הנ"ל, כחלק ממינוף הפעולה 
האקטיביסטית. ארגון הפרקים נותן המחשה של חוויות 

על בסיס שימוש בכלים, אולם כאמור מדגיש כי יש לקחת 
בחשבון את אותן סוגיות שהן חלק מהמכלול הקשורות 

ישירות לאימוץ ויישום של כלים אלה. 

דו"ח המחקר מבקש לתרום לשכלול האקטיביזם של כוחות 
ששמו להם כמטרה לקדם את ערכי השוויון והצדק. מכאן 

שהשמירה על נורמות של אתיקה בעת בחירת הכלים 
ואופני הפעולה בהם, הם נדבך אינטגרלי של המהלך לאמץ 

וליישם כלים אלה.

הקדמה
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בעקבות הופעתן של הרשתות החברתיות, פעילים 
חברתיים החלו להידרש להגדרה ברורה ונגישה יותר של 
נושאי המחאה. הפעילים החלו לסמן נושאים אשר ניתן 
היה לגזור מהם חלוקת עבודה וגיוס משאבים. במקביל, 

התנועות החברתיות נאלצו להישאר מכלילות ופתוחות בפני 
קהלים חדשים על מנת להרחיב את מעגלי ההשתתפות 

והתמיכה. המסגור הפרשני שכלל את קביעת נושאי ומטרות 
התנועה וכן את אופני פעולתה היה צריך לקחת בחשבון 

ערוצי מדיה חדשים כגון אפליקציות סלולריות, אתרי גיוס 
המונים, רשתות חברתיות ולתכנן את ההפריה ההדדית שבין 
אקטיביזם במרחבי אונליין לבין אקטיביזם במרחבים פיזיים. 

למשל, לדאוג שהמסרים שהופצו בהפגנות יזכו לבולטות גם 
בפעילות ושיח המשתמשים בקבוצות הפייסבוק.  

חוקרי אקטיביזם החלו להתעניין בפעילות של התנועות 
החברתיות ודרכי המסגור של פעיליהן ברשתות החברתיות 

בעקבות סדרת המחאות הפומביות שהתרחשו ברחבי 
העולם בשנים 2010 ו-2011, כאשר הבולטות ביניהן היו 

 Movement-15 בספרד וM מחאות האביב הערבי', תנועת'
Occupy. הפעילים בתנועות אלה מתוארים במחקר כמי 

שהצליחו לשמור על המתח החיוני בין הגדרה ברורה וחדה 
של נושאי המחאה, לבין הצורך להותירה פתוחה לדעות 

ומגוון אנושי. 

המושג 'מסגור' )באנגלית: framing( מתייחס 
לכלל האמונות ותהליכי השיפוט המאפשרים 

לאינדיבידואלים להגדיר יחד את מאפייני הפעולה 
המשותפת. המסגרות הן מעין סכמות של פרשנות 

המאפשרות להם לזהות ולתייג התרחשויות 
חברתיות. 

כאשר פעילים חברתיים 'ממסגרים', הם מייעדים 
משמעויות, ומפרשים אירועים בדרכים שונות 

שמטרתן לגייס תמיכה ולקבוע את סדר היום של 
התנועות החברתיות. 

 )Snow & Benford, 1988( סנואו ובנפורד
סוברים שתהליך המסגור הינו חיוני לכל פעולת 

אקטיביזם, משום שהמשתתפים והתומכים 
הפוטנציאליים לעולם יהיו מעוניינים להבין מהן 

המטרות המוצהרות ועל ידי אילו פעולות הפעילים 
החברתיים מתכוונים להוביל לשינוי חברתי. 

מסגור נרטיבי 1
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אחת הדרכים הנדונות במחקר באמצעותן הפעילים 
שמרו על המתח בין "המדויק" ל"מכליל", קשורה 

ביכולתם לשרטט נרטיב מלכד תוך שימוש באמצעים 
דיגיטליים. הנרטיב המלכד היה לאמצעי מרכזי בתהליך 

המסגור, קרי בהגדרת נושאי ומטרות המחאה ואופני 
הפעולה שלה.  

מנואל קסטלס )Castells, 2015( ניתח את אופני השימוש 
של פעילים חברתיים ברשתות החברתיות כחלק מתנועות 

המחאה הגדולות של העשור האחרון. קסטלס מתאר כיצד 
התפתחותן של הרשתות החברתיות חופפת עם הופעתן 

של תנועות חברתיות גלובליות להן אנו עדים מראשית 
המאה ה-21. תנועות אשר הובילו מאבקים כלכליים, 

סביבתיים, מגדריים ואתניים, שחלקן התפתחו למחאות 
גלובליות רבות משתתפים. 

הפלטפורמות הדיגיטליות ובראשן הרשתות החברתיות 
יצרו לשיטתו תנאי התארגנות חדשים שהיו נחוצים 

להובלה של פעולות משותפות אשר אפשרו לתנועות 
החברתיות להתקיים לאורך זמן וליצור שיתופי פעולה 

בין אינדיבידואלים וקבוצות חברתיות מרקעים תרבותיים 
שונים. הפעילות ברשתות החברתיות אפשרה לקהלים 

מגוונים ליצור מעין 'שפת מחאה' משותפת אשר גישרה על 
ההבדלים ביניהם. שפת המחאה סייעה בתיאום המשותף 
באמצעים דיגיטליים כמו נוסחי האשטג, צילום של אירועי 

מחאה והפצתם ברשת וקיום של שיח פתוח שעסק 
במצוקות ועוולות חברתיות, להדהד את מסרי המחאה 

ולקרוא למשתמשים נוספים ליטול בה חלק. המשתתפים 
יצרו נרטיב מלכד.

יצירת הנרטיב המלכד נעשה בין קהלים מגוונים ובאופן 
א-סינכרוני. שכן אם בעבר הגדרת נושאי ואמצעי המחאה 
התקיימה בוועידות סגורות בהן נכחו נציגי ציבור בודדים, 
או במפגשים סינכרוניים בקרב קבוצה קטנה יחסית של 
משתתפים, הרי שכיום האמצעים הטכנולוגיים הופכים 
את תהליך המסגור הפרשני לרב-שכבתי. תהליך הכולל 

בעת ובעונה אחת מספר רב של ערוצי תקשורת ורב-
קוליות של משתמשים. הפעילים החברתיים נאלצים כעת 
להבין היכן מצויים הקהלים השונים שלהם, לברר מה מידת 
הנגישות שלהם לפלטפורמות טכנולוגיות )למשל קבוצות 
וווטסאפ לעומת ציוצים בטוויטר(, ומה הנושאים הבוערים 

מבחינתם. לבסוף עליהם להבין את הקשר ההדדי בין 
הקמפיין הדיגיטלי לבין החיים במרחב הפיזי. אילו אפיונים 

יבטיחו הפריה הדדית בין מרחבי האונליין לאופליין. 

דוגמה ליצירת נרטיב מלכד בסביבה דיגיטלית כחלק 
מהגדרת נושאי ומטרות המחאה ואמצעיה )כחלק מתהליך 
המסגור( תוארה על ידי המחבר )Keynan, 2020(. המחקר 

המתואר עוסק באופן שבו צעירים ממוצא אתיופי פעלו 

בדפי פייסבוק בישראל כחלק מהמחאה נגד אלימות 
משטרתית במהלך השנים 2015-2016. המחאה פרצה 

בשנת 2015 לאחר שקטע וידאו שצולם בחולון ובו נראה 
דמאס פיקדה, חייל שהיה אז צוער בקורס קצינים, מצטיין 

נשיא המדינה לשנת 2014, לבוש מדים, כשהוא מותקף 
על ידי שוטרים, הופץ ברחבי הרשת. תמונת החייל המוכה 

הופצה ברחבי הרשת וזכתה לגינוי נרחב. היא התקבלה 
בזעזוע קולקטיבי גם בקרב משתמשים שאינם בני העדה 

האתיופית. תמונת 'החייל המוכה' יצרה שיח ער שכלל 
קמפיינים השתתפותיים בתוך ומחוץ לרשת. 

לקראת ההפגנה הראשונה שהתקיימה ב30 באפריל 2015, 
המשתמשים התבקשו לצלם ולהעלות לפייסבוק תמונה 
של עצמם עם כומתה צבאית כשהם מחזיקים שלט עליו 

כתוב "שוטר אלים חייב להיות בפנים". 

קמפייני הרשת לצד ארגון הפגנות רבות משתתפים, 
תרמו לסימון בעיית האלימות המשטרתית בתור הנושא 

המרכזי בו המחאה צריכה להתמקד, וזאת חרף ריבוי 
המצוקות החברתיות איתן מתמודדים בני העדה האתיופית. 

פעילות המשתמשים באתרים הדיגיטליים יצרה נרטיב 
מחאה שהעביר את המסר לפיו אם חייל במדים, שהוא 

סמל ההשתלבות החברתית בישראל, איננו מוגן מפני 
אלימות משטרתית, הרי שהאלימות המשטרתית היא 

תופעה חברתית רווחת. אם זה קרה לו, זה יכול לקרות לכל 
צעיר ממוצא אתיופי. בעקבות הפצת האירוע המצולם פרץ 

נהרגו בידי שוטרים: סלמון טקה, יהודה ביאדגה, יוסף סלמסה  |  איור: טוויטר

האלימות כלפי דמאס פיקדה  |  צילום מסך מהסירטון
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גל מחאות אשר שטף את רחובות ירושלים ותל אביב, הגדול 
ביותר שידעה הקהילה האתיופית עד אז. 

בחלק מהמקרים תהליך המסגור הפרשני שכלל את הגדרת 
מטרות ופעולות המחאה נעשה בקנה מידה גלובלי. גם 

במקרים אלה המשתמשים יצרו או חברו לנרטיב דיגיטלי 
שסיפר את סיפורה של המחאה. 

דוגמה ליצירת נרטיב מלכד כחלק מהליך המסגור 
הפרשני ברמה הגלובלית, אשר הוביל להיווצרותה של 

תנועה חברתית שהתרחבה וקלטה אליה קהלים מגוונים 
בארצות הברית ובעשרות מדינות ברחבי העולם היא 

 Occupy Everywhere :ידועה בשמות( Occupy תנועת
ו-Occupy Movement(. תנועת Occupy, בראשיתה 

Occupy Wall Street נוצרה בספטמבר 2011 ברחובות 
העיר ניו-יורק כתנועת מחאה ציבורית נגד שחיתות, 

מעורבות פוליטית של לוביסטים והתרחבות אי-השוויון 
הכלכלי. פעיליה עשו שימוש גובר ברשתות החברתיות כדי 
למקד את נושאי המחאה ומסריה, בין השאר על ידי ניסוח 

הסלוגן We Are The 99%, שלאחר מכן הפך להאשטג, 
נישא על גבי סרטוני וידאו, תמונות ואיורים שהופצו ברחבי 

הרשת. הסלוגן אשר שימש כנרטיב המחאה, ובהמשך קוצר 
על ידי חלק מהמשתמשים ל-99%, היה ממוקד ועצמתי. 

בדיוקו הוא לכד את העולם הפרשני והאמוציונלי של חוויית 
התסכול ואי-השוויון בחברה האמריקאית. חוויה אשר ליוותה 

אזרחים רבים ממעמד הביניים והמעמדות הנמוכים שנים 
לאחר המשבר הכלכלי של שנת 2008. 

לצד הדיוק והקצרנות, היה בנרטיב ה"אנחנו הרוב" גם 
מימד אוניברסאלי. אזרחים רבים ברחבי העולם יכלו לבטא 

סולידריות עם מטרות התנועה מעצם כך שגם הם חשו 
קורסים תחת הנטל הכלכלי בשעה ששכבה דקה של עשירי 

ארצם )ה-1% הנותרים( נהנים מפירות עמלם. 

תהליך המסגור הפרשני והנרטיב שיצרה סיסמת 
ה-99% התאימו לתכונות הרשתות החברתיות. הם היו 
אוניברסאליים, מדויקים ולפיכך גם הפכו לוויראליים. 

רבים שיתפו את המסר בתצורותיו השונות בשל תחושת 
הסולידריות עם המשמעות שהוא נושא. הרשתות 

החברתיות היו מוכנות לקלוט ולהפיץ המונית את המסר 
העצמתי. בתוך חודשים ספורים תנועה שהחלה בארצות 
הברית התפשטה לעשרות מדינות ברחבי העולם, ביניהן 

אוסטרליה, בלגיה, גרמניה, צרפת וקולומביה. 

המסר של התנועה השפיע במידה רבה גם על אירועי 
מחאה ברחבי העולם במסגרתם הפעילים קראו להגברת 

תהליכי דמוקרטיזציה ומאבק בשחיתות. פעילים חברתיים 
נפגשו במרחבי הרשתות החברתיות וניסחו באופן מתהווה 

מצע משותף למאבק, הובילו פעולות חברתיות וגייסו 
תמיכה והשתתפות מצד משתמשים נוספים. בעוד 

שפעיליה של כל מדינה אליה תנועת Occupy התפשטה 
מחו נגד אירועים ועוולות חברתיות שונות וייחודיות לאזור, 

השפה הדיגיטלית שיצרה התנועה שמרה במידה רבה על 
תצורתה בכל מדינה אליה התפשטה.  

תהליך המסגור הפרשני וגיבוש הנרטיב המלכד על ידי 
ריבוי שחקנים, עשויים להיתרם משימוש בפלטפורמות 

לתמיכה בתהליכי מעורבות ציבורית. הפעילות 
בפלטפורמות אלה מאפשרת למשתתפים להגדיר ביחד 

את הנושאים ואמצעי הפעולה בדיון פתוח, לעיתים 
רווי מחלוקות, תוך ניסיון לסמן את המשותף ולהגיע 

להסכמות והכרעות. 

פלטפורמות כמו consider.it - מאפשרות למשתתפים 
לעבור תהליך של "התאזרחות דיגיטלית". להיות חלק 

בבניית ידע משותף והגדרת פעולה אקטיביסטית. 
הפעילות בהן מאפשרת להציף נושאים, לדון בהם ולהצביע 

 diss-ו approve באמצעות לחצני הסכמה או התנגדות כמו
 .diss agree-ו agree או approve

דומה כי על מנת שהפעילים החברתיים יוכלו להפגין כוח 
ולאורך זמן, הם זקוקים לבניית כוח וקהילה מעורבת, 

שחבריה נוטלים חלק פעיל בעיצוב פעילותה ונושאיה. 
קהילה שתעניק לגיטימציה למטרות ופעולות 

האקטיביזם. לפיכך, שימוש בפלטפורמות אלה יש בו 
מלתמוך בתהליכי בניית הכוח. זאת ועוד, כחלק מהיכרות 
עם השטח ואפיון הציבורים, השימוש בפלטפורמות הללו 

מאפשר למפות באופן סטטיסטי מגמות שיח והשתתפות 
על גבי מסכי ה-insights השונים. 

בעוד שפלטפורמות למעורבות אזרחית זכו לשימוש נרחב 
בתהליכי שיתוף ציבור הן אינן מיושמות מספיק במאמצי 

האקטיביזם הדיגיטלי. על פעילים חברתיים לשקול לשלבן 
בשלבי התכנון, ההוצאה לפועל וההערכה של הפעולה 

החברתית. 

מם: טוויטר
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פלטפורמה נוספת שעשויה לשמש פעילים חברתיים כדי 
ללמוד אודות ניסיון חייהם וצורכיהם היומיומיים של ציבורים 

שונים כחלק מהגדרת נושאים, מטרות ופעולות היא 
פלטפורמת הסקרים pol.is. בשונה מסקרים רגילים בהם 

המשיבים נחשפים רק לתשובותיהם, pol.is מאפשרת 
למשיבים להיחשף גם לתשובות של אחרים, להגיב עליהן 

ולסמן את מידת הסכמתם עם הנאמר. בכך לייצר שיח 
אזרחי שיתופי המעודד מעורבות ודיאלוג בין המשתתפים. 

שימוש יותר מקיף בפלטפורמות אלה יש בו גם לדייק 
את הנרטיב של הפעולה הקולקטיבית. שכן הוא נשען 

על הניסיון הכן של הפעילים החברתיים להבין את צורכי 
המשתתפים ולהתייחס לחוויות חייהם האותנטיות, 

"לייצג את השטח". זאת ועוד, פתחון הפה שהשימוש 
בפלטפורמות אלה מאפשר, מגביר את הלגיטימציה של 

התנועה החברתית ואת חיוניותה בעייני משתתפיה ותומכיה. 

לסיכום, תהליכי מסגור פרשני שהיו לנושא מחקר מרכזי במחקרי תנועות חברתיות אשר 
התייחסו לאופנים בהם פעילים חברתיים מגדירים את מטרות המחאה, פעילויותיה ומגייסים 

השתתפות ותמיכה, זוכים לבחינה מחודשת בעידן הדיגיטלי. תקופה המתאפיינת באמצעי מסגור 
וקהלים פוטנציאלים רבים ומבוזרים. 

פעילים חברתיים הניגשים לתכנן קמפיין חברתי, נדרשים כעת לפנות לקהלים מגוונים, לסמן 
נושאים ומסרי מחאה תוך שימוש באמצעים דיגיטליים. עליהם להתייחס לריבוי הערוצים )למשל 

פעילויות בקבוצות ווטסאפ, פייסבוק ודפי אינסטגרם( ולריבוי האמצעים הטכנולוגיים הזמינים 
להם )למשל שימוש בנוסחי האשטג, הפצת תמונות ויצירת קמפיינים השתתפותיים(. הפעילות 

בערוצים המרובים עם האמצעים החדישים צריכה להיעשות תוך שמירה על המתח שבין 
דיוק במסרים ובשפה הוויזואלית והטקסטואלית שמלווה אותם, לבין הכללה ואימוץ של 

קולות חדשים ומגוון אנושי. 

הדרך בה פעילים חברתיים ברחבי העולם התגברו על הפערים הדמוגרפיים ואף מצאו דרך 
להשתמש בהם לצורכיהם, הייתה על ידי יצירת נרטיב מלכד. נרטיב מחאה שהוא ממוקד מחד 

ואינקלוסיבי ואוניברסאלי מאידך. 

דומה כי זו אחת הסיבות שגם הנרטיב של קמפיין MeToo# אשר החל בארצות הברית כמחאה 
על הדרך בה שחקניות בהוליווד הותקפו מינית על ידי מפיקי סרטים, הצליח להתאים גם להקשר 

היומיומי של נשים רבות ברחבי העולם. כאשר הקמפיין יובא לשיח המשתמשות בישראל, גם 
נשים ישראליות תארו מקרי אלימות מינית. הזיכרונות הטראומתיים שמלווים את מקרי האלימות 

המינית והרצון לשתף ולשנות את הנורמות המגדריות שהחלו בהקשר האמריקאי, תורגמו 
בהקשר הישראלי תחילה כאשר ישראליות שיתפו במקרי אלימות מינית לצד הוספת ההאשטג 

#גםאני ובהמשך MeToo#. במובן זה, הנרטיב המתפשט ברחבי הרשת יוצר תחושה של 
שותפות גורל ומגביר את הקהילתיות, כפי שיתואר להלן. 
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פעילים חברתיים נוטים להשתמש בנוסחי האשטג 
כדי ליצור סולידריות עם נושאי הפעולה הקולקטיבית. 

כך ההאשטג FreePussyRiot# הופץ ברחבי הרשתות 
החברתיות כדי להגביר את המודעות לאירוע בו חברות 

הרכב הפאנק-פופ הרוסי Pussy Riot נעצרו ברוסיה לאחר 
שקיימו בכנסייה אורתודוקסית במוסקבה הופעה במחאה 
על הקשר המושחת לטענתן בין הנשיא ולדימיר פוטין לבין 

הממסד הדתי במדינה. ההאשטג משמש פעילים חברתיים 
גם לתיעוד אירועים אלימים. המשתמשים בו אורזים 

באמצעותו תמונות וטקסטים הנוגעים לאירועים פוליטיים. 

חלק מנוסחי ההאשטג הופכים בהמשך גם לממים. מים 
)באנגלית: meme( הוא אמצעי הבלטה דיגיטלי כמו 

האשטג, או אמצעי ויזואלי כמו תמונה או טקסטואלי כמו 
משפט שחוזר על עצמו על ידי משתמשי אינטרנט שונים, 
כאשר כל משתמש מוסיף דבר מה טקסטואלי או ויזואלי 

משלו. רפליקה לצד יצירה. גם ממים בתצורותיהם השונות 
משמשים פעילים חברתיים כאמצעי לאקטיביזם. 

דוגמה להאשטג שהוא גם מים הוא התיוג Ferguson# שהיה 
 Black Lives Matter בשימוש רב כחלק ממחאות תנועת

של הקהילה האפרו-אמריקאית בארצות הברית בשנת 2014. 
מחאה שפרצה לאחר ששוטר ירה בטרייוון מרטין והתפשטה 

ביתר שאת לאחר ששוטר ירה במייקל בראון, צעיר אפרו-
אמריקאי מהעיירה פרגוסון שבמדינת מיזורי. לאחר מותו 

השימוש בהאשטג כאמצעי לביטוי וניהול מחאה, 
סימון מטרותיה וארגון של פעילויותיה, זכה בספרות 

המחקרית לכינוי 'Hashtag Activism', והוא 
נבחן ביחס לקבוצות מחאה שונות בהקשר לוקלי 

וגלובלי. 

ראשיתו של ההאשטג ברשת החברתית טוויטר, 
ולאחר מכן התפשט גם לרשתות חברתיות 

נוספות, כמו פייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב. אומנם 
תכליתו המקורית של ההאשטג הייתה להיות 

לכלי יעיל לחיפוש וליצירת אינדקס של נושאי שיח 
משתמשים, אולם בהמשך נמצאו לו שימושים 
נוספים. כמה מהתנועות החברתיות הבולטות 

של השנים האחרונות נקראו על שמם של נוסחי 
 .)#MeToo האשטג )ראו דוגמת

שפת האקטיביזם הדיגיטלי - יצירת רגש קולקטיבי 2
Shutterstock :צילום
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של בראון ניכר שימוש גובר בהאשטג Ferguson# בציוצים 
בטוויטר שאליהם צורפו תמונות וקטעי וידאו שתיעדו 

מקרי אלימות משטרתית. מאחר ונוסח ההאשטג חזר על 
עצמו לצד תכנים משתנים שהוסיפו משתמשי האינטרנט 

)טקסטים, תמונות או סרטוני וידאו של מקרי אלימות 
משטרתית במהלך הפגנות הרחוב(, הרי שהוא שימש 

גם כמים. נוסח ההאשטג Ferguson#, כפי שנטען על 
ידי בונילה ורוזה )Bonilla & Rosa, 2015( היה לאמצעי 

 .Black Lives Matter מחאה משמעותי עבור פעילי תנועת
החוקרים סוברים שההאשטג העמיק את משמעות המילה 

Ferguson. המילה Ferguson שבמקורה יוחסה לעיירה 
בארצות הברית, לאחר מותו של בראון ובצירוף התגית 

#,  הפכה למרחב סימבולי שנקשר עם כל מקום בעולם 
בו מתעמרים באזרחים שחורים וחייהם מצויים בסכנה. 

לכן משתמשים ברחבי העולם החלו להשתמש בהאשטג 
Ferguson# כדי לשתף במקרי אלימות משטרתית כנגד 

אזרחים שחורים ונגד קבוצות מיעוטים נוספות.   

נושא נוסף הנידון במחקרי אקטיביזם דיגיטלי והשימוש 
של פעילים חברתיים בהאשטג וממים, עוסק באופנים 

בהם הפעילות ברשתות החברתיות מסייעת בהתמודדות 
עם הקושי של קבוצות שוליים ומיעוטים להשמיע קול 
מחאה באמצעי התקשורת המסורתיים )טלוויזיה, רדיו 

ועיתון(. 

בעוד שאמצעי התקשורת חושפים את הציבור למגוון 
מקורות אינפורמציה ומגבירים את המודעות החברתית 
והפוליטית של מגזרים רבים באוכלוסייה, האינפורמציה 

שהם מספקים מוטה במידה רבה על ידי שיקולים כלכליים 
ופוליטיים. ככזאת התקשורת משקפת יחסי כוח מובנים, 

יותר מאשר שהיא מאתגרת אותם. הסיקור במדיה 
המסורתית לעתים קרובות מתעלם ממחאות פוליטיות 
מסוימות או שהוא מציג קבוצות מוחלשות שהפעילים 
החברתיים פועלים למענן באור שלילי. השימוש הגובר 

בפלטפורמות דיגיטליות ובנוסחי האשטג וממים, מאתגר 
את המעמד שניתן למדיה המסורתית כמקור מוביל לסיקור 

ושיקוף של מציאות חברתית. בנוסף, בני נוער וצעירים 
ניזונים מערוצים דיגיטליים יותר מאשר מערוצי המדיה 

המסורתית. פעילות של קבוצות שוליים ופעילים חברתיים 
בערוצים אלה, חושפת את מצוקותיהם בפני הדור הצעיר. 

להאשטג היה כאמור תפקיד ניכר בהתגבשותה של 
תנועת Black Lives Matter כשהשימוש בו סייע להפיץ 

אירועים ויזואליים כפי שמפרסמי הפוסטים ביקשו להציגם: 
שוטרים נוהגים באלימות כלפי צעירים אפרו-אמריקאים. 

גם שם התנועה נכתב לעיתים קרובות כהאשטג - 
 .#BlackLivesMatter

 )Everbach, Clark & Nisbett, 2018( אברבך ואחרים
מצביעים על התפקיד החיוני של ההאשטג כאמצעי 

מחתרתי שסייע לצעירים אפרו-אמריקאים לקרוא תיגר על 
אופני הסיקור החדשותי של אמצעי התקשורת הממסדיים 
שפעמים רבות הציגו את הצעירים השחורים שנורו על ידי 

השוטרים כעבריינים מסוכנים, ובכך הצדיקו במידה מסוימת 
את מעשה ההרג המשטרתי. 

משתמשי הטוויטר עשו שימוש בנוסח ההאשטג 
IfTheyGunnedMeDown# )אם ]השוטרים[ ירו בי למוות( 

ובאמצעותו הציגו על גבי ציוצים בטוויטר שתי תמונות 
ששיקפו שני מצבים תיאוריים אפשריים. האחת, שלהם 

כעבריינים מסוכנים, כתמונה המשקפת באופן ביקורתי את 
הסיקור התקשורתי המוטה, רווי הסטריאוטיפים. השנייה 

והאותנטית, כמי שהם ביומיום – אנשי משפחה, תלמידי בית 
ספר, סטודנטים באקדמיה, בני משפחה וכיו"ב. הציוצים 

 IfTheyGunnedMeDown# what - לוו בשאלה הרטורית
photo does the media use? )אם ירו בי למוות באיזו 

תמונה אמצעי התקשורת ישתמשו?(. 

גם ההאשטג הזה היה למים, בשל כך שלצד צירוף תמונות 
מקוריות, המשתמשים חזרו על נוסח השאלה הרטורית 

המתויגת בהאשטג, ובדרך זו, יצרו מסגור מחדש לסיקור 
התקשורתי הסטראוטיפי וקראו מולו תיגר. ההאשטג 

מם: טוויטר
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בצירוף התמונות והשאלה הרטורית היו לעיצוב החוויה 
היומיומית של הצעיר האפרו-אמריקאי וניסיונו הבולט 

)והמתויג( לשנותה. האדם השחור שעל פי רוב היה מוצג 
בתקשורת כעבריין מסוכן נחשף בטוויטר כאזרח מן השורה 

הראוי לסיקור תקשורתי הולם.

הניסיון להשתמש בהאשטג וממים כדי לשנות את יחסי 
הכוח, לצבור אמפתיה ציבורית ולשפר את הייצוג של 

קבוצות חברתיות מסוימות, נידון רבות ביחס לאחת מתנועת 
 #MeToo המחאה הבולטות של השנים האחרונות, תנועת
וכן ביחס לתנועות פמיניסטיות נוספות שפעלו בהשראתה. 

המחקרים בחנו את אופני השימוש שהרשתות החברתיות 
מאפשרות לפעילים חברתיים כדי לשנות נורמות של יחסי 

כוח מגדריים וכן כדי לשנות את ההתייחסות הציבורית 
והמשפטית למקרי אלימות מינית ולתרבות האונס.

 Mendes, Ringrose and Keller,( מנדז, רינגרוס וקלר
2018( הראו במחקרן כיצד טוויטר ובפלטפורמות דיגיטליות 
נוספות נתפסו על ידי משתתפות רבות כמרחבים בטוחים 

וקלים להצטרפות לפעילות פמיניסטית. לעיתים יותר 
מאשר מרחבים שאינם דיגיטליים כגון מקומות העבודה, 
בתי הספר ואף אירועים משפחתיים וחברתיים. החוקרות 

ניתחו את הפעילות הדיגיטלית של תנועת MeToo# והראו 
כי קיימת מגמה אופטימית ביחס ליעילות של קמפיינים 

דיגיטליים נגד תרבות האונס. 

לצד התייחסות לשימוש ההולך וגובר בהאשטג 
והמים MeToo#, הן התייחסו לקמפיינים דיגיטליים 
פמיניסטים ומתויגים נוספים בהשראת MeToo כגון 

BeenRapedNeverReported# )נאנסתי ולא דיווחתי( 
ו-YesAllWomen# )כן, כל הנשים(. 

מחקרן מלמד כי לצד השינוי התפיסתי שהתרחש בקרב 
הציבור הרחב ביחס למקומה של האישה בחברה ולגבולות 

המותר והאסור ביחסים בין גברים לנשים במאה ה21, 

הקמפיינים הדיגיטליים שימשו מרחב חשוב להשתתפות 
חוצה גילים. ההאשטג שהפך למים אפשר לנשים 

בגילאים שונים לשתף בחוויות טראומתיות ממקרי 
אלימות מינית וליצור יחד קהילה הקוראת לשינוי ופועלת 

למענו. הנשים מצאו במרחב הדיגיטלי זירה בטוחה 
להשתתף בדיונים ציבוריים פמיניסטיים. 

לצד אמצעי הכללה והבלטה כמו נוסחי האשטג וממים, 
המחקר על אקטיביזם דיגיטלי עוסק בתפקידם של 

אמצעים סימבוליים המופצים ברחבי הרשת באמצעות 
איורים, קטעי וידאו, גיפים )Gifs(, שימוש בצבעים בולטים 

ועוד מיני אמצעים ויזואליים וסמיוטיים. כך התרחש ב'מחאת 
המטריות הצהובות' אשר התקיימה בהונג-קונג בשנת 

2014. ב-14 באוקטובר, 2014, הופצו באמצעי התקשורת 
וברשתות החברתיות תמונות של מפגינים האוחזים מטריות 

צהובות אשר הגנו עליהם מפני הגז המדמיע שרוסס 
לעברם על ידי השוטרים. המטריות הצהובות, כייצוג ויזואלי, 

הפכו לסמל אשר הופץ גם ברחבי הרשתות החברתיות וזכה 
לסיקור נרחב בערוצי התקשורת. תנועת המחאה שזכתה 
לכינוי "The Umbrella Revolution", מלמדת כיצד סמל 

חזותי כמו מטריות צהובות יכול להפוך לחלק מהתרבות 
הפופולרית ולבטא בחזותו את עוז לבם של המפגינים אל 

מול הניסיון הכוחני של נציגי החוק לדכא את מחאתם. 

לים )Lim, 2015( סוברת שהאירוע המצולם של אזרחים 
המתגוננים באמצעות מטריות היה למעין קפסולה ויזואלית, 
סימבולית אשר הכילה בחובה את עומק היחסים המורכבים 
בין תושבי הונג קונג לבין ממשלת סין, ובין ממשלת סין לבין 
ערכי המפגינים ואורח חייהם הדמוקרטי אשר מצויים תחת 

מתקפה. 

מחאת המטריות הצהובות ואירועי מחאה גדולים 
נוספים, מצביעים על כך שסמלים בעלי השפעה 

אשר יש ביכולתם ללכד קהלים גדולים למען הפעילות 
הקולקטיבית, צריכים להכיל משמעויות היסטוריות, 
תרבותיות ורגש קולקטיבי. עליהם לספר את סיפור 

המחאה ולהצדיק את קיומה. 

Shutterstock :צילום
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על הפעילים החברתיים לתכנן מבעוד מועד את "השפה 
הוויזואלית הסימבולית" של המחאה לאור מטרותיה. כך 
קורה גם בהקשר הישראלי כחלק ממחאות בלפור אשר 

החלו בשנת 2020 במהלך ההתמודדות הממושכת של 
מדינת ישראל עם מגפת הקורונה. בעוד שהנושא המרכזי 
של המחאה הוגדר, באופן מבוזר, כהתנגדות לשלטונו של 

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ודרישת התפטרותו 
לאחר שהוגשו כנגדו שלושה כתבי אישום, ככל שעבר 

הזמן נושאי המחאה, פעיליה ואמצעיה נעשו מגוונים יותר. 

רחובות ירושלים, תל אביב וגשרים ברחבי הארץ מתמלאים 
מדי מוצאי שבת במפגינים רבים הנושאים דגלים שחורים 

וורודים, המשתתפים במופעי רחוב ועושים שימוש באמצעי 
ביטוי מחאה סימבוליים נוספים. אמצעים סימבוליים אלה, 
על רבגוניותם ועושרם הוויזואלי באים לידי ביטוי גם ברחבי 

הרשתות החברתיות ובכך הם מספרים את סיפורה של 
המחאה עבור משתמשים שלא נוטלים בה חלק. כל ייצוג 
ויזואלי טומן בחובו עולם של ערכים, רעיונות, היסטוריה 

וכוונות קולקטיביים. 

האמצעים הסימבוליים גם מכווינים לדרכי פעולה ומיקוד 
שונים. כך למשל, פוסטים בפייסבוק בהם נראים איורים 
של צוללות שחורות, משמשים את יוצריהם כדי להבליט 

את החשד לפיו ראש הממשלה מעורב בעסקה ביטחונית 
מפוקפקת של רכישת צוללות ושיש לפתוח נגדו חקירה 
בנושא. המשתמשים מבקשים להעלות את הנושא הזה 

לסדר היום הציבורי, כמו גם לקדמו בסדר העדיפויות של 
תנועת המחאה. 

הדגלים הוורודים כייצוג סימבולי אינטרנטי וחוץ אינטרנטי 
נוסף, נושאים עמם עולם רעיוני למחאה אלטרנטיבית 

המבוססת על הפצת אהבה וייצוג רחב יותר לאוכלוסיות 
מוחלשות מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך בישראל. גם 

סרטוני הוידאו בתצורת קולאז' מתחלף אשר מצביעים על 
מחדלי הממשלה הכלכליים בזמן הקורונה הם ביטוי סימבולי-

תצריפי המסמנים מצב בלתי אפשרי שחייב להיפסק.

לצד שימוש מושכל בנוסחי האשטג, ממים ואמצעים 
סימבוליים חזותיים, על הפעילים החברתיים העושים 

שימוש במדיה הדיגיטלית להבין לעומק גם את הייחוס 
הרגשי של אותם אמצעים. עליהם לשאול - כיצד הם 

פועלים מבחינה רגשית על קהלים שונים? 

עם התפתחות המדיה הדיגיטלית, החל דיון מחקרי 
באופנים בהם פעילי התנועות החברתיות משתמשים 

בסמלים חזותיים בעלי עוצמה רגשית גבוהה כחלק 
מהפעילות השוטפת שלהם ברשתות החברתיות. דיון זה, 
עוסק בין השאר בהשפעה הרגשית של אמצעים סמליים 
על קהל משתמשי האינטרנט המציגים אותם )למשל על 

ידי פרסום של תמונות וקטעי וידאו( או מגיבים אליהם 
כשהם נחשפים לפרסומים של אחרים. 

פפחריזי )Papacharissi, 2015( גורסת כי הרבה יותר 
מבעבר, בעידן הדיגיטלי פעילי התנועות החברתיות 

מבקשים לעורר רגש קולקטיבי בקרב משתמשי 
האינטרנט. מטרתם ליצור חוויה רגשית משותפת בין 
אינדיבידואלים וקבוצות חברתיות ועל ידי כך לגייסם 

לפעולה האקטיביסטית.

 

ההשתייכות של המשתמשים לחוויה הרגשית המשותפת 
 Affective( "הזו מכונה על ידה "קהלים רגשיים

 .)Publics
לשיטתה, מצב הקהלים הרגשיים שמאפיין את העידן 
הדיגיטלי גרם לכך שפעילי התנועות החברתיות אינם 

נמדדים עוד על פי מידת ההיתכנות שפעילותם תוביל 
לשינוי חברתי, אלא בראש ובראשונה על פי האופן בו הם 
 to"( "מסייעים למשתתפים חדשים "להרגיש את דרכם

feel their way"( אל הנושא האקטיביסטי. 

החוקרת ניתחה את המפגש של אזרחים מצרים בכיכר 
תחריר במצרים בשנת 2011 כחלק מגל מחאות 'האביב 
הערבי' ואת שיח המחאה שהמוחים ניהלו בטוויטר. היא 

הראתה שאותם מפגינים היו שותפים לחוויה רגשית 
עמוקה בטוויטר ולאחר מכן גם ברחובות העיר. הרגשות 
המשולהבים סייעו למפגינים לשתף פעולה על בסיס 

הזעם המשותף שלהם ולתכנן יחד את ההיבטים 
הלוגיסטיים של המחאה, לרבות שעות התכנסות 

וכיתוב על גבי השלטים שהניפו ברחובות. 

צילום: יוסי זמיר, שתילסטוק
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לסיכום, אולי יותר מכל אמצעי הבלטה אחרים ברשתות החברתיות, נוסחי האשטג וממים 
משמשים פעילים חברתיים ומשתמשים מאוכלוסיות מוחלשות לתאר חווית חיים סובייקטיבית 

ולפעול לשינוי תודעתי. 

ההאשטג בתצורת המים מסייע להם להעביר עולם רעיוני דומה אך גם משתנה ויצירתי בו כל 
אחד יכול להוסיף תוכן משלו ובו בעת להיות חלק משיח פוליטי מבוזר, המתגבש לכדי נרטיב 

קולקטיבי. 

נוסחי ההאשטג יכולים להיות אמצעים חתרניים דרכם משתמשים מציבים תמונת מצב שונה 
מזו שהתקבעה לגביהם במוסדות ותיקים כמו אמצעי התקשורת המסורתיים. 

על הפעילים החברתיים לעשות שימוש בהאשטג ובממים בחוכמה וכחלק מהליך אפיון 
מקדים של קהלי היעד שלהם. שכן כאשר הם לא מנוסחים באופן מדויק לעולם הפרשני של 
הנמענים מחד ועשיר ומכליל עבור אוכלוסיות חדשות מאידך מבחינת ההקשרים התרבותיים 

והסנטימנטליים שלהם, הפעולה החברתית עשויה להינזק או להיענות באדישות. 

לצד שימוש באמצעים ויזואליים, על פעילים חברתיים הפונים למדיה הדיגיטלית ליצור עולם 
סימבולי הטומן בחובו משמעויות היסטוריות, תרבותיות ורגשיות עמוקות. עליהם לתאר 

אירועים, להפיץ תמונות, לכתוב פוסטים אשר משמשים כמעין קפסולה רעיונית לנושא אותו הם 
 מבקשים לקדם. 

כמו כן, עליהם לתכנן באילו פלטפורמות דיגיטליות נכון להשתמש לצורך כך, וכיצד ליצור הפריה 
הדדית בין פעולות אקטיביזם דיגיטלי לפעולות אקטיביזם באתרים פיזיים. עוד על כך בפרק הבא.    
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לצד שימוש ברשתות החברתיות, הפעילות במרחב 
הדיגיטלי צריכה לכלול שילוב של פלטפורמות 

מתחדשות נוספות. בתוך כך, יש להפריד בין פלטפורמות 
ליצירת תוכן מהיר ומניע לפעולה כמו פוסטים בפייסבוק 
לבין תוכן מלמד ומעמיק יותר )באופן יחסי( כמו כתבות 

עומק בבלוגים של עמותות וארגוני שינוי חברתי.

בשנים האחרונות פעילים חברתיים בישראל עושים שימוש 
באתר גיוס ההמונים beactive.co.il כדי לגייס תרומות 

למען פעילויות אקטיביסטיות - ניהול שותף של מחאה 
ציבורית, סיוע כלכלי לנזקקים, מתן סיוע משפטי ועוד. אתר 
זה משתלב עם גל גיוס ההמונים ששטף את העולם בעשור 

האחרון, כאשר הוא מתמקד באקטיביזם. 

באופן דומה גם אתר atzuma.co.il מאפשר למשתמשי 
אינטרנט למלא עצומות למען מטרות פוליטיות באופן 

דיגיטלי. כדי לשמור על סירקולציה בין האתרים הדיגיטליים 
ולחשוף קהלים גדולים, ניתן לשתף את קמפיין התרומות 

וקמפיין ההחתמות ברשתות החברתיות.

ישנן פלטפורמות דיגיטליות בישראל ובעולם אשר משמשות 
כנדל"ן אינטרנטי לקידום של מטרות חברתיות על פי עולם 

ערכים וצביון פוליטי דומים. בדרך זו הפעילות בפלטפורמות 
הללו מבטיחות לפעילים החברתיים שהקמפיין שהם 

מארגנים יוצג לצד קמפיינים אחרים החולקים עולם ערכים 

מרחבי מדיה דיגיטלית שונים מגלמים תפקיד 
משמעותי בעיצוב דרכי האקטיביזם המתרחשים 

בהם וכל פלטפורמה הינה בעלת מאפיינים ותכונות 
ייחודיים לה. לפיכך, בעת תכנון קמפיין דיגיטלי, על 

פעילים חברתיים להכיר באותה ייחודיות ולהתאים את 
האסטרטגיה בהתאם. 

 Valenzuela,( כדוגמה לכך, ולנצואלה, קוריאה וזוניגה
Correa and Zúñiga, 2018( סוברות כי פייסבוק וטוויטר 
תורמים להתנהלות של מחאות חברתיות באמצעות שני 

מנגנונים שונים. בעוד שהשפעת השימוש בפייסבוק יעילה 
יותר כשהיא מבוססת על תקשורת עם רשתות של פעילים 
שיש ביניהם קשרים חזקים באופן יחסי, השפעת השימוש 

בטוויטר יעילה יותר כשהיא מבוססת על תקשורת עם 
רשתות קשרים חלשות. 

מכאן שבעוד שרשתות חברתיות שונות, במקרה זה 
פייסבוק וטוויטר, דומות בתכונות הבסיסיות שלהן 

)האפשרות לכתוב, להגיב ולשתף תוכן(, הנתיבים שדרכם 
מתרחשת השפעה זו הם שונים. קמפיין דיגיטלי שיתרחש 
בטוויטר יפנה דווקא לקהילות שהקשר בינן חלש ומבוזר, 

בשעה שבפייסבוק על מנהלי הקמפיין להשקיע בהיכרות 
בין המשתתפים ואולי אף לבחון ולעודד אותם לנהל 

אינטראקציות מחוץ לגבולות הפלטפורמה. 

בין "אונליין" ל"אופליין" ואקטיביזם בריבוי ערוצים דיגיטליים 3
Shutterstock :צילום
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דומה לשלהם. אחת הפלטפורמות הבולטות בתחום 
בישראל היא ׳זזים קהילה פועלת׳. ׳זזים׳ היא קהילת 
קמפיינים לשינוי פוליטי שמתבססת בעיקר על כלים 

דיגיטליים. פעילי ׳זזים׳ פועלים ברשת ומחוץ לרשת למען 
זכויות אדם, מאבק בגזענות וקידום של ערכים ליברליים, 

צדק חברתי וסביבתי. בשלושה שלבים פשוטים למדי, 
הפלטפורמה מאפשרת לפעילים החברתיים ליצור אתר 
קמפיין נגיש ובו תיאור של המטרות החברתיות ולקרוא 

למשתמשי אינטרנט לחתום על עצומה ולשתפה בקרב 
חבריהם ברשתות החברתיות. פעילי ׳זזים׳ גם מציעים 

טיפים ותמיכה.   

אחת הדוגמאות הבולטות למרכזיות הטכנולוגיות החדשות 
בקמפיין אקטיביסטי ומחאה ציבורית רבת משתתפים היא 

אופני הפעולה של פעילי המחאה החברתית בבלארוס. 
בשנת 2020 פרצו סדרה של הפגנות נגד השלטון בבלארוס 

בראשו של הנשיא אלכסנדר לוקשנקו. קודם לבחירות 
לנשיאות יצאו מפגינים רבים לרחובות מחשש שלוקשנקו 

יתעלם מתוצאות ההצבעות ויכריז על עצמו כמנצח. 
המפגינים שביקשו לקדם תהליכי דמוקרטיזציה במדינה 

ולמחות נגד שלטונו הריכוזי של לוקשנקו, פנו לשתי 
אפליקציות סלולריות, בשל החשש להיתפס, הרצון לשמור 

על אנונימיות ולפעול מתחת לרדאר השלטון.

עוד קודם לבחירות, משתמשים רבים נטלו חלק במדגם 
דיגיטלי בקרב אזרחי בלארוס בו הם התבקשו להשתמש 

באפליקציית המסרים המוצפנת טלגרם כדי לתאר באתר 
המופעל על ידי צ'אט בוט )Chat Bot( למי הם מתכוונים 

להצביע בבחירות. המשתמשים צרפו תמונה מהקלפי ביום 
הבחירות המאשררת את בחירתם. תוצאות המדגם שהראו 

כי לוקשנקו במיעוט, הגדילו את ההבנה הקולקטיבית כי 
הוא מזייף את תוצאות הבחירות, ועל ידי כך חיזקו את 

התודעה הפוליטית של מתנגדיו ואת הבנתם כי עליהם 
לצאת להפגין. 

בנוסף לאתר המדגם, המשתמשים פנו לאפליקציית מפות 
שגם הגישה אליה הייתה באמצעות טלגרם. אפליקציית 

המפות הציגה את האזורים בהם התקיימו הפגנות הרחוב. 
המשתמשים יכלו להשתלב בהפגנות מבלי שהמשטרה 

תנטר את השיח הדיגיטלי שניהלו. נקודות על גבי המפה 
שימשו גם כחדרי צ'אט נפרדים בהם הפעילים יכלו להעביר 

מסרים, לשתף בפעילויות ולהתארגן לקראת ההמשך. 

למרות שהמחאה נתקלה בדיכוי משטרתי ואף גבתה חיי 
אדם, הכוח הפוליטי שהתארגן בין השאר באמצעות שימוש 
באפליקציות סלולריות יצר שינוי עמוק באופני ההתארגנות 

הפוליטית של מתנגדי השלטון.     

הדיון המחקרי בצורך להבין את השוני בתפקידן של 
הפלטפורמות הדיגיטליות בהתנהלותן של פעילויות 

קולקטיביות עוסק גם בקשר שבין הפעילות המקוונת 
לבין הפעילות המתרחשת באתרים פיזיים )המכונים 

מרחבי "אופליין"(, וביחסי הגומלין שבין האתרים. 

דומה כי לא ניתן לייצר ההפרדה מוחלטת בין שני המרחבים, 
שכן הם חופפים ומזינים אלה את אלה. כאשר מפגינים 

יוצאים אל הרחובות )מרחבי אופליין( ומתעדים את ההפגנה 
באמצעים דיגיטליים, כגון ווידאו בשידור ישיר בפייסבוק 

באמצעות הטלפון הסלולרי )Facebook Live(, הם 
נוכחים בשני המרחבים בעת ובעונה אחת. יחסי גומלין 

אלה בין הפעילות החברתית במרחב המקוון לבין הפעילות 
החברתית במרחב האופליין, מייצר מעין "אקטיביזם 

היברידי", כפי שהגדירו זאת מילסוביק, דורסביק וזה זלג'י 
 .)Milosevic-DorCevic and Ze_zelj, 2017(

ההזנה ההדדית בין שני המרחבים מוצאת ביטוי גם בחיבור 
של אינדיבידואליים לנושאים פוליטיים וחברתיים, כאשר כל 

מרחב יכול לשמש כשער הכניסה להשתתפות במאבק. 
לי, צ'ן וצ'אן )Lee, Chen and Chan, 2017( ניתחו את 

השימוש ברשתות חברתיות כאמצעי מגשר בין תפיסות 
פסיכולוגיות וחברתיות לבין השתתפות ממשית בפעולות 

מחאה פיזיות. 

החוקרים רצו להבין האם אקטיביזם דיגיטלי מגביר 
מעורבות אזרחית או מצמצם אותה. הם מצאו שלפעילות 
ברשתות החברתיות יש תפקיד משמעותי בהשתתפות 

דה-פקטו גם בפעילויות החוצות את גבולות המרחב 
הדיגיטלי. 

הם ניתחו את תנועת 'המטריות הצהובות' בהונג קונג בשנת 
2014, על ידי יצירת מדגם הסתברותי של מאות סטודנטים. 

ממצאי המחקר הראו כי לשיתוף מידע הקשור במחאה 
הפומבית וליצירת קשרים ישירים עם שחקנים פוליטיים 

באמצעות רשתות חברתיות יש השפעה ניכרת על מידת 
ההשתתפות בפעילויות המחאה של התנועה החברתית. 

Shutterstock :צילום
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הפעילות ברשתות החברתיות תרמה להיווצרות של 
תודעה פוליטית בקרב המשתמשים, והיא הייתה יעילה 

מבחינת אופני התמיכה וההשתתפות להם התנועה 
החברתית הייתה זקוקה באותה העת.

הפעילות ברשתות החברתיות נמצאה גם מקלה על 
חילופי מידע חיוני לתיאום פעילות מחאה, כגון תשתיות 
של תחבורה להגעה למוקדי הפגנות, מידע על נוכחות 

משטרתית, שירותים רפואיים ותמיכה משפטית 
לעצורים. זאת לצד הקלה על הפצה וחשיפה לתכנים 

רגשיים ולהגברת המוטיבציה בקרב קהל המשתמשים 
למתן תמיכה והשתתפות בפעילויות של מחאה, כולל 

מסרים המדגישים כעס, סולידריות, חשש, צדק, קיפוח 
ואידיאולוגיה. 

לוטיג וכהן )Luttig & Cohen, 2016( חקרו את מידת 
המעורבות של הדור הצעיר עם נושאים חברתיים. החוקרים 

ביקשו להבין האם צעירים נוטים לאדישות אזרחית 
ביחס לדור הוריהם. ממצאי מחקרם מלמדים שהפעילות 
במרחב המקוון דווקא מעידה על חיבור של הדור הצעיר 

עם נושאים חברתיים עכשוויים. הנגשת נושאי מחאה 
וקיומן של פרקטיקות ושיח מחאה גם ברשתות החברתיות 

מגבירים את המעורבות של בני דור ה-Y )נולדו אחרי 1980(. 

הפעילות במדיה החדשה מעודדת את הדור הצעיר שהם 
גם המשתמשים הפעילים ביותר, להתערות בפעילויות 

פוליטיות גם מחוץ לגבולות הדיגיטליים. הצעירים נוטים 
יותר לשתף מידע ברשת או להשתמש ברשתות החברתיות 

כדי לגרום לאחרים להצטרף למחאות, ובדרך הזאת הם 
הופכים לסוכניה של המחאה. 

לפיכך, בשלבי תכנון פעילות חברתית וגם לאחר מכן 
כחלק מההתנהלות השוטפת, על הפעילים החברתיים 
לזכור כי המשאבים הדיגיטליים צריכים להיות מופנים 

בראש ובראשונה לדור המשתתפים הפוטנציאליים 
הצעירים. בעוד שלאוכלוסיות בוגרות ניתן לפנות גם 
בדרכים נוספות ויותר מסורתיות כגון חבר מביא חבר, 

השתתפות בכנסים וועידות, אוכלוסייה צעיריה מוצאת את 
דרכה אל האקטיביזם דרך מרחבי האונליין. 

גורמים נוספים המשפיעים על אופייה של הפעילות 
החברתית במרחבי הרשתות החברתיות, קשורים 

בהיסטוריה הפוליטית של הפעילים, במוצא האתני שלהם 
ובהקשרים גאו-פוליטיים. 

במחקר שבחן את ההשפעה של גורמים אלה על המחאה 
של אזרחים שחורים נגד אלימות משטרתית, נמצא כי 

משתמשים מאזורים בעלי שיעורים גבוהים של אזרחים 
שהותקפו לאורך ההיסטוריה על ידי המשטרה בארצות 

הברית, נוטים יותר להשתתף ולבטא זעם נגד המשטרה 
כמו גם לאזכר אירועים בהם אזרחים נורו על ידי שוטרים. 

החוקרים )De Choudhury, Munmun, et al, 2016( טוענים 
כי מגמות התנהגות ושימושי שפה מסוימים יכולים אפוא 

לחזות את מידת ההשתתפות במחאות עתידיות. 

בהתייחס לתנועת Black Lives Matter, החוקרים הראו 
שמתוך ניתוח השימוש של הפעילים בתנועה ברשתות 

החברתיות, ניתן לחזות כיצד פלטפורמות אלה יכולות לסייע 
בהבנת התפיסות החברתיות הקשורות בתהליכי הגזעה. 

על פעילים חברתיים לשלב אפוא עבודת שטח ומחקר 
מקדים הבוחן את המימד התרבותי של המשתתפים 

הפוטנציאליים ברשתות החברתיות. 
עבודת שטח תסייע במיקוד מסרי תקשורת רלוונטיים 

תוך שימוש מושכל באמצעים הדיגיטליים הזמינים. לאחר 

שנידונו האמצעים והערוצים הדיגיטליים לתכנון וניהול של 
פעילות אקטיביסטית, הפרק הבא יעסוק בעיצוב הזהות 

הקולקטיבית של הפעילים במרחבים הדיגיטליים.
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הפוטנציאליים כי קיימת היתכנות ממשית שהתנועה תיצור 
בפעולותיה שינוי חברתי ושבהצטרפות אליה הם יזכו לחוויה 

רגשית עמוקה. 

תהליכי הבניית הזהות הקולקטיבית הפכו מורכבים יותר 
בעידן הדיגיטלי. היווצרות הזהות הקולקטיבית כולל כעת 

ערוצי מדיה נוספים ואמצעים טכנולוגים מרובים והיא 
נעשית בשיתוף של קהלים מגוונים. שימוש נכון למטרות 

הפעולה האקטיביסטית באמצעים הדיגיטליים, כפי שיודגם 
להלן, יכול להקנות לתנועה צמיחה והתפתחות הן מבחינה 

קונספטואלית והן מבחינת השפעתה.  

דוגמה יצירתית לתהליך הבניית זהות שלוותה על ידי קמפיין 
 .)Doaiji, 2017( דיגיטלי חתרני, עולה ממחקרה של  דואייג'י

 I Am My Own" החוקרת ניתחה את הקמפיין הדיגיטלי
Guardian" )אני האפוטרופס/ית של עצמי(, אשר חותר 
תחת התפיסה הפטריארכלית של דמות האישה בחברה 

הסעודית. 

הקמפיין היה לחלק מרכזי במחאת הנשים הסעודיות נגד 
מוסד האפוטרופסות בערב הסעודית וקרא לבטל את 
החוק המחייב נשים סעודיות להימצא בנוכחות גברים 

במרחב הציבורי. במסגרת הקמפיין התנהלו דיונים ברשתות 
החברתיות באשר לצורך לבטל את האפוטרופסות. הדיונים 

תויגו בהאשטג iammyownguardian#, אשר היה גם 
למשפט שהושמע בהפגנות הרחוב. 

אחד מתחומי המחקר הבולטים בשדה האקטיביזם 
הדיגיטלי עוסק באופן בו המדיה הדיגיטלית משמשת 
כמרחב לפתחון פה עבור קבוצות מוחלשות ומיעוטים 

אתניים. הזמינות של הרשתות גם עבור אוכלוסיות 
מוחלשות אלה והעובדה שקהלים מגוונים מצויים בהן 

ונחשפים לתכנים שהם מפרסמים, מאפשרים לחבריהן 
לתאר את חוויות חייהם בקולם. גם פעילים חברתיים 

נדרשים להחליט מה מאפיין את דמותו של הסובייקט 
המוחה, מהם המוטיבציות שלו ומה מאפיין את התנועה 
החברתית שהוא מוזמן להצטרף אליה. כל אלה מגדירים 

את זהותה של התנועה.  

מלוצ'י )Melucci, 1994( סובר כי הזהות של התנועה 
החברתית מעוצבת בתהליך של משא ומתן מתמשך 
בין אינדיבידואליים וקבוצות חברתיות, ומטרתה לייצר 

סולידריות ותחושת השתייכות בין חברי התנועה. במיוחד 
כשהם שונים מבחינת הרקע התרבותי שלהם. במהלך 

עיצוב הזהות הקולקטיבית נוצרת חוויה של היות הפרטים 
השונים לחלק מ'אנחנו' המוגדר בהשוואה ל'אחרים' 

השונים באינטרס ובהשקפת עולמם. 

ג'ספר )Jasper, 1998( מוסיף כי בהיותה באה כוחם של 
שלל תכונות תרבותיות, כישרונות, הרגלים, השקפות 

עולם ורגשות, הזהות נתפסת על ידי האינדיבידואלים 
כתמריץ להצטרפותם לתנועה. היא מאותתת למצטרפים 

זהות דיגיטלית וכוחה של החוויה האישית 4
Flicker :צילום
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הקמפיין הצליח ליצור חיבורים בין קבוצות פמיניסטיות של 
נשים בערב הסעודית ובכך להפוך אותן לקהילה פוליטית 

מגובשת. הפעילות במרחב הדיגיטלי העמיקה את ההיכרות 
בין המשתתפות. הקמפיין סייע לנשים המוחות ליצור 

רשת של תמיכה ופעילות לשינוי עמוק במעמדן המשפטי 
והחברתי, על בסיס שינוי תרבותי באופן תפיסתן בחברה 

הפטריארכלית בה הן חיות. 

הנשים בחרו להגדיר את נושא האפוטרופוסיות כמוקד 
המחאה וגייסו את האמצעים והפלטפורמות הדיגיטליים 

לצרכיהן. בשונה מקמפיינים פוליטיים קודמים, אשר 
התמקדו בסימפטום של חוק האפוטרופסות ולא 

במשמעות התרבותית הרחבה שלו, למשל בדיון במשפט 
המשפחתי, קמפיין האפוטרופסות הדיגיטלי הגדיר 

מחדש את הבעיה כבעיה פוליטית. הפעילות במרחב 
הדיגיטלי יצרה דיון פמיניסטי אשר הזיז את המוקד 

משאלות של ייצוג משפטי מצומצם לדיון מגדרי רחב היקף 
במקומה של האישה הסעודית ולפיכך בשינוי התפיסתי של 

זהותה במרחב הציבורי, האזרחי והפוליטי.

קמפיינים דיגיטליים אשר נשענים על חוויות וסיפורי חיים 
אישיים המתוארים על ידי המשתמשים, כדוגמת

I Am My Own Guardian, כביטויים פרטניים למוחלשות 
חברתית של כותבי התוכן וקריאתם לשינוי חברתי, 

מסייעים לאינדיבידואליים לייצר דיון חברתי בסוגיות 
פוליטיות רחבות ולמקמם בשיח הציבורי. 

פטריי )Petray, 2013( אשר ניתחה את אופני השימוש של 
משתמשים אבוריג'ינים בטוויטר, מדגימה זאת במחקרה. 
המשתמשים האבוריג'ינים פנו לטוויטר כדי לתאר אירועי 
חיים קשים איתם הם נאלצו להתמודד כבני מיעוט אתני. 

כחלק ממחקרה, פטריי הציגה ציוצים בטוויטר של בני נוער 
אבוריג'ינים שתיארו מגוון נושאים, ביניהם אורח החיים 

התרבותי של בני הקהילה, התמודדות עם גזענות ופניות 
מרגשות למשתמשים האוסטרליים בבקשה שיביעו עניין 

במורשתם התרבותית ויפסיקו לתייגם באופן סטריאוטיפי. 

המדיה הדיגיטלית משמשת כמרחב להשמעת קולם של 
מיעוטים מגדריים ואתניים נוספים הסובלים מדיכוי כפול, 
וביניהם נשים שחורות טראנס ג'נדריות. בשנים האחרונות 

התקיימו קמפיינים דיגיטליים רבים למען שיפור הייצוג 
הפוליטי של חברות הקהילה, כאשר אחד הבולטים שבהם 

הוא קמפיין ההאשטג GirlsLikeUs#. נשים שחורות וטרנס 
ג'נדריות פנו לטוויטר כדי לשתף בסיפור חייהן ולהציג את 

זהותן המגדרית בדרך שהעניקה להן כוח. 

 )Bailey, Jackson and Welles, 2017( ג'קסון, ביילי וויילס
ניתחו את הקמפיין הדיגיטלי והדגימו כיצד השימוש 

ברשתות החברתיות היה לאמצעי חינוכי אשר חשף את 
התפיסה הסטריאוטיפית כלפי בנות הקהילה. 

החוקרות מצאו כי נשים טרנס ג'נדריות הפעילות בטוויטר 
יכולות להגיב לתפיסות פוגעניות כדי לתמוך ולהעניק 

לעצמן לגיטימציה, וכן כדי לעודד את האוטונומיות שלהן 
במרחב הציבורי, בו הן חשופות לאלימות פיזית ומילולית. 
החוקרות סבורות שהשיח האינטרוספקטיבי של הנשים 

הטרנס ג'נדריות הוא ביטוי בולט לעיקרון הפמיניסטי - 
האישי הוא הפוליטי.

בשונה מהמקרים המתוארים לעיל, לעיתים הסיפור האישי 
מגיח מאירוע של אדם פרטי שהופך בעל כורחו לסמל 
המחאה ולמגדיר של הסובייקט המוחה ברחבי הרשת. 

במקרים כאלה, על הפעילים החברתיים לזהות את האירוע 
כבעל ערך סנטימנטלי ולקשור אותו עם פועלם ברשת. 

בהמשך הם ידרשו לגייס את מאמצי המחאה סביבו, כאשר 
האירוע יהפוך לנרטיב המחאה ולאמצעי להגדרת הסובייקט 

המוחה. 

כך קרה כאשר מחאות תנועות האביב הערבי התפשטו 
למצרים במידה רבה בעקבות פרשת ח'אלד מוחמד סעיד 

שהפך בעל כורחו לאחד מסמלי המאבק בשלטונו של 
חוסני מוברק. סעיד היה צעיר מצרי, בלוגר ביקורתי שמצא 
את מותו בגיל 28 לאחר שביוני 2010 נעצר על ידי שוטרים 
מצרים כשהוא מצוי בחנות אינטרנט קפה באלכסנדריה. 

תמונות מזוויעות של גופו המרוטש לאחר שעל פי הסברה 
 הוכה נמרצות על ידי השוטרים הופצו ברשת. 

זמן קצר לאחר מכן נוצר קמפיין אינטרנטי שלווה על ידי 
המשפט We Are All Khaled Said ונפתח דף פייסבוק 

בעל אותו שם, בו המשתמשים ביקרו את המשטר וקראו 
למחאה פומבית. סיסמת ה-We Are All קישרה בין סיפורו 

האישי של סעיד ותרמה להפיכתו לסמל של תופעה 
חברתית מטרידה שיש להיאבק כנגדה. כמו כן היא תרמה 

להיווצרותה של זהות המחאה, לתפיסת ה"כולנו". 

twitter :איור
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פרשת סעיד שהופצה ברחבי הרשת, במיוחד בטוויטר 
ופייסבוק, הייתה למעין קפסולה ויזואלית שהצביעה על 

היחס המתעמר של השלטון המצרי באזרחיו וכוחו הבלתי 
מרוסן של הנשיא חוסני מובארק. הזעם הציבורי שאירוע 

זה עורר והסימבוליות שבמותו של 'הבלוגר הביקורתי', 
העלו לסדר היום הציבורי נושאים פוליטיים נוספים, כאשר 

המפגינים בכיכר תחריר קראו ליצירת תהליכי דמוקרטיזציה 
במצרים. סעיד היה לסמל שסייע להגדרת מאפייני 

הסובייקט המוחה: האזרח המצרי, חבר בתנועת מחאה 
ספונטנית הפועלת להחלפת השלטון במדינה.  

במקרים מסוימים הרשתות החברתיות אף מאפשרות 
לקבוצות מוחלשות לפעול באופן חתרני מתחת לעיני 

ההגמוניה התרבותית והממסדית. 

כך, עבור האוכלוסייה הטיבטית המרחב הדיגיטלי משמש 
כאמצעי חתרני להעברת מסרים, אולם מסוג אחר – הוא 
מאפשר למשתמשים אלה להבנות מחדש את זהותם 

כקבוצה תרבותית שמורשתה נרמסה תחת ידיו של 
השלטון הסיני. 

מקרה זה, מלמד כי לעיתים הגדרת הזהות הקולקטיבית 
היא המטרה וגם האמצעי – הזכות של קבוצה תרבותית 

לספר את סיפורה בדרכה. קהו )Kehoe, 2015( מראה 
במחקרה כיצד סוגיות הנוגעות לריבונות הטיבטית, להגדרה 

עצמית ולייצוג הפוליטי ממשיכות להיות במחלוקת קשה 
בסין. הרפובליקה העממית של סין מתנגדת לעסוק בכל 

הסוגיות הנוגעות לשיפור הייצוג הפוליטי והתרבותי של 
העם הטיבטי, ובאופן בו הסיפור ההיסטורי של טיבט צריך 

להיות מיוצג בדפי ההיסטוריה. 

על ידי ניתוח של ההשתתפות התוססת של משתמשים 
טיבטים במרחב הדיגיטלי, נחשפים התהליכים המגוונים 

והיצירתיים בהם המשתמשים נוטלים חלק בהבניית זהות 
אלטרנטיבית והיסטורית של מורשתם.  

גם ארגונים חברתיים עושים שימוש בפלטפורמות 
דיגיטליות כדי לחתור תחת השיח והפרקטיקה הממסדיים 

ולאפשר לקבוצות מוחלשות לקחת בעלות על הגדרת 
זהותם התרבותית וסיפורם ההיסטורי. 

כך למשל באפליקצית iNakba הישראלית של עמותת 
"זוכרות". iNakba היא אפליקציה סלולרית תלת-לשונית 

)ערבית, עברית ואנגלית(. אפליקציית המפות מבוססת 
על Google Maps והמשתמשים בה יכולים לאתר 

את היישובים הפלסטינים שנהרסו בנכבה מאז 1948. 
האפליקציה כוללת מפות עם נקודות ציון של היישובים 

הפלסטיניים שנהרסו והועלמו לגמרי אחרי כיבושם, נהרסו 
חלקית או נותרו בעוד שתושביהם גורשו. האפליקציה 

כוללת התייחסות למבנים שנותרו בתוך היישובים, מידע 
היסטורי, קטעי וידאו ותמונות. iNakba היא אינטראקטיבית 

ומאפשרת למשתמשים להעלות תמונות מהיישובים 
ההרוסים ולעקוב אחר עדכונים, כלומר להיות חלק מתהליך 

הבניית הזיכרון הקולקטיבי החלופי. 

השימוש באפליקציה הוא חלק מהניסיון של חברות 
העמותה לאפשר לאוכלוסייה הישראלית ללמוד אודות 
ההיסטוריה הכאובה של העם הפלסטיני, ובמקביל היא 

נותנת הנכחה לסיפור שהושמט מדפי ההיסטוריה וחוברות 
הלימוד של משרד החינוך בישראל. הטכנולוגיה החדישה 

מאפשרת לדמיין את סממני הזהות וחווית החיים שהוסתרו. 

המקרים שתוארו לעיל מדגימים את תפקיד הפעילות 
במרחב הדיגיטלי ביצירת זהות קולקטיבית אלטרנטיבית 
ולעיתים חתרנית ביחס לזו שהוגדרה במשך שנים רבות 

על ידי מוסדות חברתיים דכאניים. אולם יש לציין שבחלק 
מהמקרים בשל תכונותיהן האינהרנטיות, הרשתות 

החברתיות דווקא מקשות על המשתתפים להגדיר את 
 זהותה של התנועה ואת מאפייני הסובייקט המוחה. 

וויטיאר )Whittier, 2010( אשר השוותה בין תנועות 
חברתיות בולטות טרום העידן הדיגיטלי ותנועות חברתיות 

בולטות שהגיחו בשנים האחרונות מדגימה את הקושי. 

החוקרת מציגה את הדוגמה של התנועה למען זכויות 
האזרח בשנות ה-60 של המאה הקודמת, בטענה שמנהיג 

התנועה ד"ר מרטין לות'ר קינג, לא נדרש להבהיר לתושביה 
השחורים של ברמינגהם כי הם מופלים על הרקע של צבע 

עורם. מצבם העגום היה ידוע להם עוד קודם להיווצרותה 
של התנועה החברתית. בשונה מכך, מחאות בנות-זמננו 

מאופיינות בהיעדר דמות הנהגה אחת ברורה, ועל פי רוב 
את דמיונם של המשתתפים והתומכים ממלאים ייצוגים 
נרטיביים והאמצעים הדיגיטליים שמספרים את סיפורה. 

facebook :איור
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קשה יותר להסביר לקהל גדול ומגוון שבחלק גדול 
מהמקרים לא חולק מורשת היסטורית ותרבותית משותפת, 

מדוע עליו לחבור לתנועת מחאה. לכן העידן הדיגיטלי 
מחייב את הפעילים החברתיים לפעול בדרכים יצירתיות 

כדי לגרום לפרטים לראות בעצמם כחברים בקבוצה 
חברתית עם אינטרס משותף. קשה יותר לפתח בקרבם 

זהות פוליטית שתלכד ביניהם לאורך זמן. מסיבה זו, פעילים 
חברתיים צריכים למקד את המסרים ואת אופני הפעולה 
ולהשתמש ביצירתיות באמצעים דיגיטליים וסימבוליים. 

לסיכום, כחלק מתהליכי עיצוב הזהות הקולקטיבית במרחב הדיגיטלי, על הפעילים החברתיים 
להשקיע מאמץ רב באפיון המשתתפים, ניסוח המסרים ושימוש באמצעים הדיגיטליים הזמינים 

להם במטרה להביא את אלה לידי מימוש מיטבי. 

שימוש באמצעים דיגיטליים כחלק מעיצוב הזהות הקולקטיבית יכול להעניק לפעילי ותומכי 
התנועה החברתית קול קולקטיבי משותף, תחושה רצויה של 'חלק מאנחנו'. בעידן הדיגיטלי, אולי 
יותר מאי פעם, התהליך הוא מבוזר ולא נעשה רק על ידי פעילים חברתיים או מנהלי קהילות. לכן 

יש לאפשר לו להתנהל בדיאלוג פתוח וקשוב לצרכים ורצונות. 

כאשר אמצעים דיגיטליים )ראו דוגמת ההאשטג iammyownguardian#( נוגעים בכאב אנושי, 
הם עוזרים ליצור את הקול הקולקטיבי ולהפיצו בקרב קהלים נוספים. הבניית הזהות היא אמצעי 
לשינוי חברתי, אולם לעיתים היא המטרה עצמה - הקהילה תציג את עצמה בקולה על פי ערכיה 

והידע ההתנסותי היומיומי של אנשיה. 

על הפעילים החברתיים לשלב סיפורי חיים אישיים כחלק ממאמצי האקטיביזם הדיגיטלי, משום 
שהמבנה של הרשתות החברתיות הופך את הסיפורים האישיים למרכיב חיוני בניסיון ליצור 
שינוי חברתי ולהבנות זהות קולקטיבית. עודף האינפורמציה המועברת ברשתות החברתיות, 
גורמת לכך שסיפור אישי חזק מבחינת ערכו הסנטימנטלי יכול לפשט חוויית חיים מורכבת של 

אוכלוסיות מוחלשות ולשאת על גבו את נרטיב הפעולה האקטיביסטית. 
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נמוכה לטכנולוגיה מתקשים להשתמש בה למען יצירת 
שינוי סביבתי. בשונה מהם, מנהלי המפעלים המזהמים 

משתמשים בכספם כדי להשתמש בפלטפורמות 
הדיגיטליות לצורכיהם. 

מצב זה המתאר רמה נמוכה של אוריינות דיגיטלית בקרב 
אותן אוכלוסיות מסוימות מגביר את הצורך של פעילים 

חברתיים להכיר את הקהלים עבורם הם פועלים. עליהם 
להבין כיצד להשתמש בפלטפורמות המקובלות בקרב אותן 

קהילות. 

כך למשל, באזורים שונים בעיר תל אביב, יש לבחון ולמפות 
את דפוסי השימוש הדיגיטליים של התושבים על פי סוגים 

שונים של פלטפורמות. על הפעילים להשיב על שאלות 
כגון: האם בדרום תל אביב ישנן קבוצות פייסבוק ייעודיות 

לתושבי השכונות באזור? האם התושבים מנהלים קהילות 
בווטסאפ? מה מאפיין את השיח הדיגיטלי שלהם? מה 

מדובר בו ומה לא? כיצד ניתן לצרף אליו תושבים נוספים 
ולחבר בין שכונות העיר? 

חשוב להבין לעומק את המרקם הסוציולוגי של הקהלים 
השונים ולהתאים לדפוסי התרבות והשיח המקומיים 

את הפלטפורמה הנכונה ביותר מבחינת אופיו של 
השיח והפרקטיקה ומבחינת הנגישות של המשתמשים 

לטכנולוגיה.

הרשתות החברתיות ופלטפורמות דיגיטלית נוספות 
יצרו סוגים חדשים של השתתפות אזרחית. אולם ישנו 

חשש שאלה יחליפו או יצמצמו מעורבות אזרחית 
בדרכים יותר מסורתיות ופעלתניות. ישנם חוקרים 

הסבורים כי לצד תהליכי דמוקרטיזציה מבורכים, הנגישות 
הטכנולוגית והתרבותית למדיה הדיגיטלית משרתת דווקא 
את המטרות של המעמדות הגבוהים, להם נגישות גבוהה 

יותר לטכנולוגיה. על ידי כך מושתק קולן של הקהילות 
המוחלשות והיכולת שלהן ליצור שינוי מוגבלת. 

ספכט ורוס-טונן )Specht and Ros-Tonen, 2017( סוברים 
כי באשר לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות, שימוש במדיה 

החדשה עשוי להצטמצם משמעותית בשל גורמים סוציו-
אקונומיים, פחד מדיכוי חברתי, אילוצים של "אקטיביזם 

של מקלדת" )ידוע גם כ"קליקטיביזם"( ומבני כוח היררכיים 
שרק מתחזקים במרחבים הדיגיטליים. לפיכך, ההשפעות 

על גיוס פוליטי באמצעות מדיה דיגיטלית הן עדיין מוגבלות 
למדי. רשתות חברתיות לא מייצרות באופן ספונטני מבני 
ידע שאינם היררכיים. להיפך, הן משקפות את יחסי הכוח 

החברתיים הקיימים. 

החוקרים בחנו כיצד ארגון חברתי קולומביאני משתמש 
ברשתות חברתיות כחלק מפעילויות המחאה נגד 

ההשפעות החברתיות והסביבתיות השליליות של תעשיית 
הכרייה במדינה. ממצאי מחקרם הראו שבעלי נגישות 

אתגרים, סכנות ושאלת האזרחות הדיגיטלית 5
Faceit :צילום
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אתגר נוסף שעולה ביחס ליכולת של הפעילות הדיגיטלית 
לייצר שינוי חברתי משמעותי הוא אתגר ה"קליקטיביזם" 

)באנגלית: Clicktivism(. המושג "קליקטיביזם" מיוחס 
למקרים בהם משתמשים נוטלים חלק מינורי באקטיביזם 

דיגיטלי כדי למרק את מצפונם. על פי רוב השתתפותם 
איננה תורמת לשינוי החברתי המיוחל, ולעיתים קרובות 
היא מסתכמת בלחיצה על לייק או שיתוף של פוסטים 

עם חבריהם. 

אחד המבקרים הגדולים של האקטיביזם הדיגיטלי, אשר 
מצביע על סכנת ההתנוונות שהוא מציב בפני אקטיביזם 

מסורתי הוא החוקר בוואר )Bower, 2014(. בוואר טוען 
שמשתמשי אינטרנט נוטים ללחוץ על לחצני לייק ולשתף 

עם חבריהם פוסטים אודות מטרות חברתיות ופוליטיות 
שהם מתחברים אליהן מבחינה אידיאולוגית, מבלי ליטול 

חלק ממשי בפעילויות פוליטיות נוספות, אשר לטענתו 
בשונה משיח המחאה הדיגיטלי, הינן חיוניות ליצירת 

שינוי חברתי. כך המרחב הדיגיטלי הופך לזירה חברתית 
שהפעילות בה מטרפדת את המאמצים המשמעותיים 

של האקטיביזם. 

כדוגמה לכך בוואר מנתח את הקמפיין הדיגיטלי הוויראלי 
Save Darfur. הקמפיין נוצר כדי לגייס תרומות למען 

האוכלוסייה הנרדפת בחבל דארפור שבסודן. בוואר מצא 
שמרבית המשתתפים בקמפיין לא תרמו כסף למרות 

שביטאו בפרהסיה אמפתיה חזקה לסבלם של הנרדפים 
וזעזוע רב מהעדויות מרצח העם אשר הופצו ברחבי הרשת. 

גם בקרב אלה שתרמו, נמצא שתרומתם הכספית נותרה 
שולית למדי ורחוקה מהיעד שהגדירו מנהלי הקמפיין. זאת 

למרות שבאתר שנפתח על שם הקמפיין מוקם באופן 
גלוי לכל לחצן לתרומות. במקום זאת הרוב המוחלט של 

המשתמשים הסתפקו בלחיצה על לחצן לייק לפוסטים 
שפורסמו במסגרת הקמפיין ובשיתוף של פוסטים אלה 
עם חבריהם. לפעילותם לא הייתה כל השפעה ממשית 

על חיי האוכלוסייה הנרדפת בחבל דארפור.

אחת הפרשיות המדגישות נכוחה את הסכנה שבנתק בין 
המטרה למענה קמפיין האקטיביזם נוצר מלכתחילה לבין 
 .Kony 2012 פעולות האקטיביזם הדיגיטלי, הוא הקמפיין
קוני 2012 הוא קמפיין שהתנהל לאורך השנים 2012-2013, 

לאחר שחברת ההפקה Invisible Children פרסמה ברחבי 
הרשת סרט תיעודי המגולל את סיפורו של הטרוריסט 

ג'וזף קוני. קוני עומד בראש ארגון הגרילה "צבא המלחמה 
של האל" שמטרתו המוצהרת למסד שלטון נוצרי קנאי 

ביבשת אפריקה. הוא פועל באוגנדה, קונגו וסודן, כאשר על 
פי המיוחס הארגון בהנהגתו ביצע פשעים כנגד האנושות. 
ביניהם עבדות של ילדים, אונס והרג המוני של אנשים על 

ידי בני משפחתם אשר גויסו כחיילים לארגון הגרילה. על פי 
עדויות שונות, קוני הכריח ילדים לרצוח את הוריהם ואחיהם. 

הסרט קוני 2012 עורר מודעות ציבורית רחבה בארצות 
הברית וברחבי העולם לפועלו הרצחני של קוני, ובעקבותיו 
הוקם אתר אינטרנט, קבוצות ודפים ברשתות החברתיות 

 Make Kony( "במטרה "להפוך את קוני למפורסם
Famous( כדי שימצא וייעצר. הסרט זכה ללמעלה מ-80 

מילון צפיות והיה לאחד הקמפיינים הדיגיטליים הוויראליים 
בהיסטוריה. מפורסמים מהשורה הראשונה ופוליטיקאים 

אמריקאים פנו לטוויטר כדי להביע תמיכה בתנועה 
החברתית ולהפיץ את שמו של קוני. 

לצד הקמפיין הדיגיטלי רחב ההיקף, חברת ההפקה יצרה 
אירועים המוניים בהם המוזמנים דנו בדרכים בהן יש ליטול 

חלק בקמפיין ההמוני ונוהל מסע תרומות בו השתתפו 
מיליונים אשר תרמו כסף רב. הפעילים החברתיים עשו 

שימוש בשפה ויזואלית ברשת וברחובות העיר כאשר תלו 
כרזות צבעוניות עם פרטים על הקמפיין והדרך להשתתף 

בו.

ככל שהזמן נקף החלו לצוץ תהיות באשר למידת היעילות 
 Invisible של הקמפיין ובאשר ליושרה של חברת ההפקה

Children. עיתונאים ופעילים חברתיים שהיו סקפטיים 
ביחס לקמפיין החברתי מצאו כי היו בו כשלים רבים. 

נמצא כי הסרט רווי מניפולציות, למשל, אירועים מצולמים 
שמראים המוני ילדים חטופים שכובים בהאנגר גדול, 

נלקחו ממלחמות עקובות דם אחרות שהתרחשו ביבשת 
אפריקה כ-10 שנים קודם לכן. לצילומים לא היה כל קשר 

לפשעים שביצע קוני. היו שביקרו את הקמפיין שנראה 
כמו תוכנית נוער כאשר צעירים מחלקים כרזות ופונים 

לרשתות החברתיות כדי לקדם את מעצרו של קוני בשעה 
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שהם שרים ורוקדים. נטען נגד המשתתפים שהקמפיין 
היה מנותק לחלוטין מהסנטימנט הנלווה לתיאור הפשעים 

המזוויעים שקוני וחייליו ביצעו. בנוסף, נטען כי כספי 
התרומות שימשו בעיקר להפקת אירועי הענק, מכירת 

חולצות ואביזרים ולא למען קידום לכידתו של קוני. מעל 
לכל התנוססו השאלות מדוע פרטי הקמפיין לא נבדקו 

לעומק על ידי הפעילים שהשתתפו בו, מדוע לא הופעל 
לחץ על המדינות בהן קוני פועל כדי שיפעלו לעצור אותו, 

ומדוע הקמפיין לא הוביל ללכידתו ואף לא להקטנת 
פעילותו ביבשת אפריקה?

קמפיין קוני 2012, אשר החל כסרט ויראלי והתפתח 
לקמפיין דיגיטלי רב משתתפים ומשאבים כלכליים, מלמד 

כיצד קמפיין דיגיטלי צריך להיבחן ביחס למטרות ברות 
הישג וממשיות ולא )רק( ביחס ליכולת שלו להיות 

ויראלי. אחרת, קיים חשש כי הפעילות החברתית, גם 
כשהיא מלאת כוונות טובות ונעשית באופן יצירתי, תוביל 
להתארגנות חסרת ערך מבחינת האוכלוסיות למענן היא 

נוצרה מלכתחילה.

הסכנות הטמונות באקטיביזם דיגיטלי אינן מסתכמות 
בחוסר יעילות וניתוק בין הקמפיין לבין האוכלוסייה 

למענה הוא נוצר. ככל שהאמצעים הטכנולוגיים 
מתפתחים צצות שאלות אודות הקשר בין שימוש 

בטכנולוגיה לבין מוסר וערכים. 

פרקטיקות של אקטיביזם דיגיטלי מעלות שאלות אודות 
הזכות המוסרית להשתמש בכלים פוגעניים. למשל שימוש 

בשיימינג )בעברית: ביוש( במקרים בהם האזרחים חשים 
שבתי המשפט לא פועלים כראוי, או כדי להוביל לשינוי 

חברתי מהיר. 

אחת הדוגמאות לכך בהקשר הישראלי הוא שיימינג 
שהופעל על גברים המתעקשים לא לתת גט לנשותיהם. 

במקרים כאלה, יש המציעים לביישם ברחבי הרשת כדי 
להפעיל עליהם לחץ חברתי שיגרום להם לשנות את 

גישתם. השיימינג הופך אפוא לכלי אקטיביסטי אזרחי. 

פרקטיקה שנויה במחלוקת נוספת אשר תופסת תאוצה 
בחודשים האחרונים ומאתגרת את גבולות המוסר החברתי 
היא שימוש בטכנולוגיית דיפ פייק )deep fake(. דיפ פייק 

היא טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית )AI( ליצירת 
סרטונים, צילומים או קטעי קול מזויפים. יש המשתמשים 

בטכנולוגיה זו כחלק מאקטיביזם דיגיטלי כדי לטמון 
התבטאויות בקולם של מפורסמים או פוליטיקאים על מנת 

להראות כיצד המציאות הייתה יכולה להיות אחרת. 

אחת הדרכים הנפוצות בישראל, היא להשתמש בדיפ פייק 
כדי ליצור מצג שווא של מנהיגים פוליטיים המשמיעים 

לכאורה דעות ליברליות למען זכויות אדם, המאתגרות את 

משנתם הפוליטית. הסכנה הטמונה באמצעי אקטיביסטי 
זה היא שהוא מערער על גבולות הדמוקרטיה מעצם כך 
שהוא טומן מילים בפיהם של אנשים מבלי להיוועץ בהם 

וזו פגיעה בזכות הפרט. סכנה נוספת היא שהשימוש 
באמצעים טכנולוגיים כמו דיפ פייק ושיימינג יהפכו 

לנורמטיביים ובכך יפגעו באוכלוסיות נוספות. למשל הדיפ 
פייק חושף גורמים נוספים כמו תלמידי בית ספר כאשר 

תלמידים אחרים עשויים להשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי 
לביישם ברחבי הרשתות החברתיות.  

התפתחויות טכנולוגיות מצביעות על הצורך של פעילים 
חברתיים להכיר במתח שבין הרצון ליצור שינוי חברתי 

מהיר מחד לבין שמירה על גבולות המוסרי והערכי. בעוד 
שפרקטיקות כמו שיימינג ודיפ פייק יכולות לשרת פעילים 

חברתיים, הן זמינות גם לגורמים קיצוניים שעשויים להשיב 
באותה המטבע ולכן יש לשקול האם להצטרף לתרבות 

הדיגיטלית המסוכנת הזאת. 

על פעילים חברתיים לזכור כי הם משמשים דוגמה עבור 
המצטרפים הפוטנציאליים, ובפעילותם הדיגיטלית הם 

מתווים דרך למעורבות אזרחית. לפיכך, פעילים חברתיים 
הפונים למדיה הדיגיטלית כחלק מפעילויותיהם השוטפות 
צריכים לשאול את עצמם איזו אזרחות דיגיטלית הם רוצים 

ליצור? מהו נתיב השתתפות שהם סוללים באמצעות 
המרחב הדיגיטלי לקהלים אותם הם מבקשים להפעיל 

או לייצג? איזו דוגמה הם משמשים למשתתפים מהדור 
הצעיר אשר עושים את צעדיהם הראשונים באקטיביזם, 
ואילו מרכיבי תרבות דיגיטלית הם בוחרים לאמץ. עליהם 

לזכור כי הרשת בנויה להקצנה וקיטוב, ומסיבות אלה 
מדינות מערביות מבקשות להצר את צעדיהן ולחשוף את 

אסטרטגיית הפעולה של ענקיות מדיה כמו פייסבוק, טוויטר 
וגוגל. השימוש באותן פלטפורמות צריך להיות מידתי 

ורלוונטי למטרות של התנועה החברתית, תוך שמירה על 
עקרונות דמוקרטיים ואזרחות טובה.        

לצד החששות והסכנות שבאקטיביזם שפונה לאמצעים 
טכנולוגיים חדישים, ישנה גישה מחקרית נוספת ופרגמטית 

יותר. במקום לשאול האם הפעילות בפלטפורמות 
דיגיטלית תורמת, מנוונת, מסוכנת או פשוט אינה מועילה 

לפעילויות של תנועות חברתיות, חוקרים המאמצים 
גישה זו שואלים כיצד תנועות מחאה ופעילות פוליטית 

מעוצבים על ידי טכנולוגיות חדשות, ובמקביל כיצד צורות 
השימוש בטכנולוגיות החדשות מעוצבות על ידי תנועות 

המחאה. התפיסה הפרגמטית שניצבת בלב גישה זו, היא 
שהטכנולוגיות הדיגיטליות טומנות בחובן הזדמנויות עבור 

התנועות החברתיות אך גם אתגרים ומגבלות אותם יש 
להכיר. ולכן רצוי להשקיע את המאמץ בתכנון הפעילות בהן. 
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 )Shirky, 2011( בחיבורו המפורסם של קליי שירקי
The Political Power Of Social Media המחבר טוען כי הן 

פעילים חברתיים במשטרים דמוקרטיים והן נציגי משטרים 
טוטליטריים משתמשים וככל הנראה ימשיכו להשתמש 
בפלטפורמות דיגיטליות כחלק מפעילותיהם השוטפות. 

לפיכך, חשוב להשקיע את המשאבים בלימוד האופנים 
בהם טכנולוגיות חדשות אלה מתפקדות כדי למקסם את 
ההשפעה החיובית של השימוש בהן, ולא להשקיע מאמץ 

בדיון העקר אודות מידת האפקטיביות שלהן:

"Only by switching from an instrumental to an 
environmental view of the effects of social media 
on the public sphere will the United States be able 
to take advantage of the long-term benefits these 
tools promise" (Shirky 2011, Page 8).

דו"ח המחקר הנוכחי מבקש אף הוא, לאתגר תפיסות 
דיכוטומיות הרואות בטכנולוגיות החדשות או בשורה 

מהפכנית או זירות חסרות תועלת המאפשרות לקיים 
פעילויות סימבוליות בלבד אשר אינן משפיעות על 

המציאות החברתית. 

במקום זאת, הדיון בפרקי דו"ח המחקר הציג את החשיבות 
של הבנת האקטיביזם באתרים ובשימוש באמצעים 

דיגיטליים על היבטיו השונים: התייחסות לתהליכי מסגור 
נרטיב הפעילות הקולקטיבית על נושאיה, משתתפיה 

והפעולות שיש לגזור כדי לקדם את מטרותיה תוך שימוש 
באמצעים ואתרים דיגיטליים; התייחסות לתהליכי הבניית 
זהות דיגיטלית, והקול הקולקטיבי )collective voice( בו 
הפעילים ומשתמשים מקבוצות שוליים מדברים; שימוש 
שקול ויצירתי באמצעים סימבוליים ואמצעי הבלטה כמו 

נוסחי האשטג וממים, זיהוי של מקרים אישיים המשמשים 
לתיאור של תופעה חברתית רחבת היקף ועוד. 

דו"ח המחקר הצביע על הצורך להבין לעומק את יחסי 
הגומלין שבין הטכנולוגיה החדישה לבין הקשרים תרבותיים 

רחבים יותר. את טביעת האצבע שטכנולוגיות מתקדמות 
משאירות על צורות האקטיביזם החדש, וכיצד פעילויות 
חברתיות באות לידי ביטוי בתוך המסגרות הטכנולוגיות. 
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דו"ח המחקר ביקש לתרום לשכלול האקטיביזם של כוחות 
ששמו להם כמטרה לקדם את ערכי השוויון והצדק בחברה. 
מכאן שהשמירה על נורמות של אתיקה בעת בחירת הכלים 
ואופני הפעולה בהם, הם נדבך אינטגרלי של המאמץ לאמץ 

וליישם כלים אלה.

להלן תיאור תמציתי של אופני השימוש המומלצים 
באתריו ואמצעיו של המרחב הדיגיטלי כפי שנידונו בפרקי 

דו"ח המחקר. בעת תכנון, הוצאה לפועל או התנהלות 
אקטיביסטית שותפת במרחב הדיגיטלי, פעילים חברתיים 
מוזמנים לבחור רק בחלק או לשלב בין כל אופני השימוש 

המוצעים. זאת בהתאם לסוג הפעילות החברתית והציבורים 
המעורבים בה. 

לאורך דו"ח המחקר הוצגה הטענה לפיה העיסוק 
באקטיביזם דיגיטלי דורש ראייה הוליסטית ומערכתית, 
מעבר לדיון בכלים טכנולוגיים. טענה לפיה על הפעילים 

החברתיים לנסח מסרים, לערוך היכרות מעמיקה עם 
מאפייני הקהלים שעליהם רוצים להשפיע, וליצור תהליכים 

פנימיים שיתופיים לבניית כח על בסיס הסכמות כדרך למנף 
את היכולת להפגין כח. 

דו"ח המחקר התמקד בכלים לאקטיביזם, אולם עמד 
על חשיבות ההיבטים הנ"ל, כחלק ממינוף הפעולה 

האקטיביסטית. ארגון הפרקים נתן המחשה של חוויות על 
בסיס שימוש בכלים, אולם הדגיש כי יש לקחת בחשבון את 
אותן סוגיות שהן חלק מהמכלול הקשורות ישירות לאימוץ 

ויישום של כלים אלה. 

תובנות יישומיות לפעילות אקטיביסטית במרחב הדיגיטלי 6
צילום: יוסי זמיר, שתילסטוק
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א. יצירת נרטיב מלכד
תכנון, הוצאה לפועל וניהול שוטף של הפעילות 

האקטיביסטית צריכים להיעשות תוך שמירה על המתח 
שבין דיוק במסרים ובשפה הוויזואלית והטקסטואלית אשר 
נושאים אותם, לבין הכללה ואימוץ של קולות חדשים ומגוון 

אנושי. 

על הפעילים החברתיים ליצור נרטיב מלכד שהוא מעין 
תרגום דיגיטלי וקריאטיבי של חוויות חיים מורכבות )דוגמת 

"אנחנו 99%״(, הקשרים תרבותיים והיסטוריים עמוקים 
של המשתתפים )דוגמת "חיי שחורים חשובים"(, רגש 
קולקטיבי ביחס לנושאים ואירועים חברתיים מסוימים 

)דוגמת מקרה חאלד סעיד(, וידע התנסותי יומיומי של 
הציבורים המיוצגים )דוגמת מי טו(.

ב. יצירה ושימוש בשפה אקטיביסטית
שימוש בהאשטג, ממים שפה חזותית ואמצעים סימבוליים 

ורגשיים צריך להיעשות כחלק מהליך אפיון מקדים של 
קהלי היעד עוד בטרם הפניה לדיגיטל. 

כאשר אלה אינם מנוסחים באופן מדויק לעולם הפרשני 
של סוגי הציבורים מחד, ועשיר ומכליל עבור אוכלוסיות 

חדשות לצורך הגדלת מעגלי התמיכה וההשתתפות מאידך, 
הפעולה האקטיביסטית עשויה להיענות באדישות. לפיכך, 

יש לתאר אירועים, להפיץ תמונות, לכתוב פוסטים אשר 
משמשים כמעין קפסולה רעיונית לנושא אותו הפעילים 

החברתיים מבקשים לקדם. 

ג. פעילות במרחבים דיגיטליים ופיזיים
מרחבי מדיה דיגיטלית שונים מגלמים תפקיד משמעותי 
בעיצוב דרכי האקטיביזם המתרחשים בהם. כפי שתואר 

בדו"ח המחקר, כל פלטפורמה הינה בעלת מאפיינים 
ותכונות ייחודיים לה, והיא טומנת בחובה הזדמנויות 

ואתגרים עבור הפעילים החברתיים. 

לפיכך, בעת תכנון קמפיין דיגיטלי, יש להכיר באותה 
ייחודיות ולהתאים את האסטרטגיה בהתאם. על הפעילים 

החברתיים לשאול שאלות על מאפיינים דמוגרפיים 
של המשתמשים, כמו גיל, מעמד ומוצא, וכן אודות 

הפלטפורמות והזירות הדיגיטליות בהן הם פעילים. למשל 
על ההבדל בין אקטיביזם דיגיטלי בקבוצות ווטסאפ אזוריות 

לבין דפי פייסבוק. 

זאת ועוד, על הפעילים לתכנן את פעילות האקטיביזם כך 
שתספר את סיפור המחאה בסינרגיה מלאה בין מרחבי 

האונליין למרחבים הפיזיים. בין השאר על ידי ניסוח שפה 
ויזואלית זהה שתשמש אותם הן ברשתות החברתיות והן 

בהפגנות הרחוב )ויתר מרחבי הפעולה הפיזיים(.  

ד. גיבוש זהות קולקטיבית
כאשר שימוש באמצעים דיגיטליים נוגע בכאב וצורך 

אנושי המשותפים לציבורים גדולים, הוא מסייע ביצירת 
'קול קולקטיבי' והפצתו בקרב קהלים נוספים. על ידי 

כך, הפעילים החברתיים מגשרים בין פערים תרבותיים 
ופוליטיים של המשתתפים בפעולה האקטיביסטית. 

חשוב לזכור שהבניית הזהות היא אמצעי לשינוי חברתי, 
אולם לעיתים היא גם המטרה עצמה - הקהילה תשתמש 

במרחבים ובאמצעים הדיגיטליים כדי להציג את עצמה 
בקולה על פי ערכיה והידע ההתנסותי היומיומי של 

אנשיה. על הפעילים החברתיים לשלב סיפורי חיים אישיים 
המצביעים על תופעה חברתית שיש לשנותה. סיפורים אשר 

משקפים את ההקשר הפוליטי-קולקטיבי המצוי במקרה 
האישי. 
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Over the last decade, social movements in Israel and 
around the world have tackled a variety of issues: 
corruption, gender norms, police violence, economic 
inequality, the climate crisis, and more. Activists are 
making use of social networks and dedicated digital 
platforms such as mobile map apps, crowdfunding 
sites, petitions and platforms to promote conversation 
and dialogue between users. Digital means such as 
hashtags, memes, illustrations, images, and videos 
assist activists to define actions’ themes and goals, to 
recruit participants, and to increase public support. 
Activities in the digital environment enable activists 
to appeal to dispersed and demographically diverse 
audiences, bridge cultural gaps, and create an activist 
language and narrative that unites participants. 

Activity in a digital environment also helps social 
activists reach new audiences around the world, 
expanding circles of support and participation and 
effectively globalizing activism. At the same time, 
online activity raises numerous challenges, including 
the fear that digital activity will diminish the sense of 
civic responsibility and override traditional activism, 
thereby preventing online-activists from attending 
street demonstrations, donating money, and so on.

This research explores the opportunities and 
challenges that the digital age presents to 
contemporary activism. It presents a mapping of the 
primary research trends in the field of digital activism 
and offers technological and conceptual methods 
for the use of digital media as part of social change 
processes. 

The research highlights the vital cross-fertilization 
between traditional activism—conducted in physical 
and synchronous spaces such as demonstrations 
and street marches—and digital activism, taking place 
in asynchronous and virtual spaces like Facebook 
and WhatsApp groups. The following references 
digital activism of local and global social movements, 
including the 2020-2021 Balfour protests, the 2015-

2016 protests of Ethiopian-Israelis, Black Lives 
Matter, Umbrella Revolution, Arab Spring, the Occupy 
movements, and MeToo. 

The research maps bottom-up, organized activism 
events.

The pursuit of digital activism requires a holistic 
vision and systemic approach that goes beyond the 
discussion of technological tools. Digital activism, 
as the research demonstrates, requires new 
consideration of the messages, the target audiences, 
the collaborative internal processes, and mechanisms 
to build consensus to leverage and demonstrate 
power. All of these are part of a systemic, holistic 
vision.

The research seeks to contribute to the refinement and 
expansion of activism by forces that act to promote 
democracy, equality, and justice. The implementation 
of digital activism requires considering and maintaining 
ethical norms when choosing tools and their attendant 
modes of action.

The research is divided into chapters, each reviewing a 
different digital activism event and presenting practical 
ways for integrating activism in digital environments. 
Though each chapter focuses on a different aspect of 
digital activism, when planning a digital campaign and 
as part of ongoing activist activities, social activists 
are invited to combine the practices presented in the 
chapters. Running through all chapters is the insight 
that the digital space, with its numerous sites and 
means, is not a tabula rasa that social activists fill 
out as they see fit, in the absence of comprehensive 
grassroots and conceptual fieldwork. The research 
argues that in order to create a digital campaign that 
successfully mobilizes people, activists must carefully 
consider on which digital platforms to operate and 
understand deeply the emotional, symbolic, and 
cultural spaces of potential supporters.

Executive Summary
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"Digital Identity and the Power of Personal 
Experience" is a chapter that deals with the process 
of shaping the collective identity of social movements, 
and constructing the image of the activist in digital 
spaces. This chapter’s cases studies demonstrate the 
ways in which digital means can help define collective 
identity, giving social activists and their supporters a 
"collective voice". By doing so, social activists seek 
to influence the way activists are perceived, even in 
cases when the process is fluid and involves many 
partners. Moreover, digital media allows vulnerable 
groups to take ownership of how they are presented, 
undermining the stereotypical discourse of the 
establishment and traditional media.

In "Challenges, Dangers and the Question of Digital 
Citizenship," the focus is on the tension between 
creating change and preserving moral boundaries 
and democratic values. The cases reviewed provide a 
window onto complex questions about online activity’s 
relationship to fundamental questions about the ethics 
of activist action. In addition, the chapter addresses 
concerns about creating a disconnect between the 
digital activism campaign and the population for which 
it was created, and about ‘clicktivism,’ or digital activist 
activity that has no real impact on society.

The concluding chapter, "Applied Insights to Activist 
Activity in the Digital Space" presents a synthesis of 
the key insights emerging from the research.

The research opens with "Narrative Framing," 
a chapter which deals with the ways in which digital 
campaigns must address diverse audiences, select 
topics and protest messages, and encompass multiple 
media channels and activities (e.g. WhatsApp and 
Facebook groups) and multiple digital means (e.g. use 
of hashtags and distribution of videos). This chapter 
demonstrates how social activists from around the 
world have overcome cultural gaps by creating a 
cohesive activist narrative. These narratives are on 
the one hand focused, understandable, and not open 
to interpretation, and on the other hand inclusive and 
universal. They are understood by large and dispersed 
audiences, and thus viral and relevant over time. The 
digital narrative, as discussed in this chapter, allows 
participants and supporters to feel they are working 
together toward worthy social goals that can bring 
about real social change.

The "The Language of Digital Activism" chapter 
focuses on the ways in which social activists and 
members of disempowered social groups use 
hashtags and memes, alongside visual, symbolic, and 
emotionally charged language. Hashtags and memes 
can be subversive means through which users paint 
an alternative social picture of the community they’re 
representing in the public and media discourse. In 
addition to hashtags and memes, the chapter deals 
with the role of emotionally charged, symbolic visual 
means that are distributed throughout the network and 
carry within them historical and cultural associations 
that resonate with the issues of activist activity. As an 
example, cases studies describe images and posts that 
served as a kind of conceptual capsule for the issue 
social activists are addressing, thereby enlisting the 
support and participation of many users around the 
world.

The chapter "Between ‘Online’ and ‘Offline’ and 
Activism in Multiple Digital Channels" illuminates the 
interplay between activism in digital arenas (‘online’) 
and activism in physical spaces (‘offline’). The chapter 
also discusses the difference between activist activities 
that take place on different digital platforms, such as 
mobile apps and social networks.
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