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 מאמר מקורי

 

"לקחת את אמא אתי בתרמיל": הטלפון הסלולרי והחוויה 

 התרמילאית 

 

 *חננאל רוזנברג

 

 תקציר

ניידותו, נשיאתו על גוף האדם והזמינות התמידית  –מאפייניו הייחודיים של הטלפון הסלולרי 

מאתגרים את היתכנותם של מרחבים מבודדים בחיי הפרט. מרחבים אלה,  –שהוא מאפשר 

כדוגמת פסקי זמן תרבותיים, פעילויות פנאי ומסעות תרמילאות, מחייבים מידה מסוימת של 

יום, המאוימת על ידי הנוכחות התמידית של הטלפון הסלולרי. המחקר -חוויית ניתוק מהיום

הנוכחי בוחן את מקומו בעיצוב החוויה התרמילאית ואת משמעותן של פרקטיקות השימוש 

(. נמצא כי קבוצה N=14( וראיונות עומק )N=105וההימנעות מהמכשיר באמצעות שאלונים )

א לשאת עמם את המכשיר הסלולרי. גם בקרב גדולה )כשלושים אחוז( מהתרמילאים בוחרים ל

המטיילים הסלולריים נמצא ניסיון לצמצם את הזמינות ולהגיע לשליטה מקסימלית בהיקף 

ובתזמון התקשורת. פרקטיקות הימנעות אלה נגזרות מהבניית הנרטיב האישי של החוויה 

נותק ומבודד התרמילאית כחוויית ניתוק אסקפיסטית, ומניסיון לשמר את הטיול כמרחב מ

באקלים רווי טכנולוגיה. נוסף על כך נמצא כי התרמילאים מייחסים משקל רב להורים בהכרעה 

אם לשאת עמם את המכשיר בטיול או להימנע ממנו, וכי ההורים הם הנמען המרכזי של 

התקשורת באמצעות הסלולר. המאמר מרחיב את הדיון במטפורת הטלפון הסלולרי כאובייקט 

העתקת תפקוד זה מגילאי הילדות וההתבגרות אל גילאי העשרים והשלושים של מעברי, דרך 

התרמילאים. ברובד נוסף ישנה התייחסות לתפקודו הייחודי כסמל סטטוס מהופך, באופן שונה 

 יומי. -מתפקודו בהקשר היום

 

 

 

 

 

____________________ 

( הוא סטודנט לתואר שלישי במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית hananelr@yahoo.comחננאל רוזנברג )*

ומרצה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. המאמר מבוסס על פרק מתוך עבודת דוקטור הנכתבת 

רצוני להודות להם על מסירותם ותמיכתם. תודתי נתונה בהנחייתם של פרופ' מנחם בלונדהיים ופרופ' אליהוא כץ. ב

 גם לד"ר רבקי ריבק ולקוראים האנונימיים על הערותיהם המחכימות.

mailto:hananelr@yahoo.com
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 מבוא

 

נתפסת כאחד ממאפייניו המובהקים של העידן  –הפיזיים והסימבוליים  –הניידות על כל משמעיה 

ר בתופעת התיירות המתפשטת (. הניידות כתנועה פיזית מתגלמת בין היתUrry, 2002הגלובלי )

הוערך ביותר ממיליארד  0210ומקיפה את רוב ארצות העולם: מספר התיירים בעולם בשנת 

(UNWTO, 2013 אפשר למצוא את ביטויה הקיצוני של הניידות התיירותית .)–  'ה'היפר ניידות

(hypermobility )– ד )בתופעת התרמילאות ההופכת לסמל תרבות של עולם הולך ומתנייParis, 

(. על הניידות הפיזית במרחב נוספת ניידות המידע, המתפתחת במקביל להשתכללותם של 2010

אמצעי התקשורת. שינוי זה מתייחס למגוון הממדים של תמסורת המידע: מהירותו, נפח הידע 

שאפשר להעבירו, המעבר ממידע המצוי בספרייה פיזית לקבצים המאוחסנים בענן הווירטואלי, 

ניידותו של המדיום התקשורתי עצמו. במובן זה מגלם הטלפון הסלולרי את שני  –לא פחות  וחשוב

 –מובני הניידות המתפתחת: זו הפיזית, של אובייקט בתנועה, וזו המתייחסת לתעבורת המידע 

ביטולה הכמעט מוחלט של הגבלת הנגישות למסוף תקשורת קונקרטי, והרחבתה לכל מקום שבו 

 (.Vries, 2005) יש תנועה אנושית

נקודת השקה זו היא נושאו של המחקר הנוכחי: מקומו של הטלפון הסלולרי במסגרת 

המסע התרמילאי של צעירים ישראלים. הסלולר נתפס כמדיום המאפשר אמנציפציה לקבוצות 

חברתיות מגוונות: נשים, בני נוער ואנשים מוגבלי תנועה. מצד שני, מחקרים שנעשו לאחרונה 

 ,McEwenממדי הפיקוח והמעקב שמאפשר הטלפון הסלולרי אחר הפרט הנושא אותו )התמקדו ב

(. סביב המתח שבין עצמאות לתלותיות, חופש Humphreys, 2011( והמרחב שבו הוא נוכח )2011

ופיקוח, מעניק ההקשר התרמילאי משמעות נוספת לנוכחותו של הסלולר. בבסיס החוויה 

 ,Katz & Foulkesיום )-השואף אל מרחב הרחוק מהיום התרמילאית עומד מניע אסקפיסטי

(. המסע התרמילאי משמש דוגמה לניתוק המאפשר נוכחות מלאה ובלעדית של הפרט 1962

היא  –פיזית ותודעתית  –במקום ובזמן שבו הוא נוכח. יצירתו של המרחב המבודד של המסע 

הסלולרי, בהיותו נייד וצמוד לגוף  קריטית לחווייתו של התרמילאי. לעומת זאת אופיו של הטלפון

האדם, הופך את נושאו למסוף תקשורת ומגביל מאוד אפשרויות של ניתוק תקשורתי של הפרט 

יום. פוטנציאל זה מועצם במציאות של היום שבה גם כפרים -מחוויות השגרה ומסביבת היום

תגרת חוויית מרוחקים ומבודדים במדינות המתפתחות מרושתים ברשת הסלולרית, ובכך מאו

 התרמילאות בצורתה המוכרת לנו עד כה. 

 

 רקע תאורטי

 הטלפון הסלולרי במרחב המבודד

ברוח התאוריות הטכנולוגיות אפשר לדון בתפקודו של הטלפון הסלולרי לאור מאפייניו המרכזיים 

(Ito, 2005; Vries, 2005 ניידותו, נשיאתו התמידית על גוף האדם, ואופיו הפרסונלי של :)

כיווני, הנישא תדיר על גוף האדם, -(. כמדיום דוPortable, Pedestrian, Personalמדיום )ה

 –היינו הצורך בגישה למסוף תקשורת קבוע וזמין  –מתבטלת כמעט לחלוטין מגבלת המסופיות 
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(. לשינוי זה יש משמעות כפולה: Fortunati, 2002שאפיינה את אמצעי התקשורת המסורתיים )

מלבד עצם היותו נייד, הרי שחיוג לטלפון סלולרי הוא לעולם שיחת "אדם לאדם", בניגוד 

(. שינוי זה Shifman & Blondheim, 2007נייחים )לתקשורת של "מקום למקום" במכשירים 

הופך, בהשאלה, את גוף האדם למסוף תקשורתי והטלפון הסלולרי משמש כאיבר התקשורת של 

גוף זה. נוכחותו המתמדת על גוף האדם מתבטאת בחוויה פיזית של המדיום הטכנולוגי עד כדי 

(. Richardson, 2007( של הגוף )embodimentאיחוד תודעתי של המכשיר עם הסֵכמה הפיזית )

בשל ממדי הפיזיות והחיבוריות של הטלפון הסלולרי היו שהעניקו לו את הדימוי של "חבל טבור" 

(Ling, 2004 ברוח זו אפשר אף לטעון כי הנוכחות הפיזית והסימבולית של אופציית הקשר .)

"אובייקט מעברי" במובן המתמיד עם הסביבה מעניקה לטלפון הסלולרי מאפיינים מובהקים של 

ילדים -משפחתי בקשרי הורים-(, בייחוד בתפקודו במרחב הפניםWinnicott, 1965של ויניקוט )

(Ribak, 2009 ,האופי הפרסונלי של הטלפון הסלולר, מעבר לתפקודו כסמל סטטוס חברתי .)

של בעל מתבטא בהענקת איכויות אישיות המשקפות דימויים וייצוגים נבחרים מעולמו הפרטי 

(. כך למשל, נוטים בני נוער להחפיץ את הטלפון הסלולרי תוך שימוש Katz, 2003המכשיר )

במגוון אסטרטגיות דוגמת אחסון והצגה סלקטיבית של תמונות, סרטונים והודעות טקסט 

 ,Campbellאישיות, בחירה ייחודית של רינגטונים ועיצובו החיצוני של הסלולר כאובייקט אפנתי )

2006.) 

אישי משתחרר ממגבלות של -המצב שבו הופך כל אדם למסוף תקשורת נייד והקשר הבין

נוכחות פיזית קונקרטית, מאתגר פרקטיקות חברתיות המתבססות על תפיסות מרחב וזמן 

(. כך למשל מאתגר Katz & Aakhus, 2002; Ito, Okabe & Anderson, 2007מסורתיות )

הפרט מסביבתו, אם של הפרט המבקש את בידודו באופן  המדיום הסלולרי פרקטיקות של ניתוק

וולנטרי ואם על פי דרישה של ארגון או של קבוצה חברתית. הניסיון ליצור מרחבים מבודדים ללא 

ארגונית, כגון בספריות ציבוריות -"הפרעה סלולרית" נדונה בממדים מספר: ברמה המוסדית

(Lever & Katz, 2007( 'ובכיתות הקולג )Campbell, 2006וברמה החברתית ;)- תרבותית

בניסיונות הביות של הטלפון הסלולרי בידי קבוצות בעלות אידאולוגיות של בידול והתנתקות 

חרדית -( והקהילה היהודיתUmble, 2000מהמרחב התרבותי הסובב, כגון כת האמיש )

(Campbell, 2007מחקרים אלה מתארים אקלים תקשורתי חדש, שבו יצירה של מ .) רחב מבודד

המנתק את הפרט מסביבות מתחרות, אינה מובנת מאליה. הדומיננטיות  –ארגוני או תרבותי  –

של הטלפון הסלולרי כמעצב אקלים תקשורתי חדש במרחב המבודד, הפיזי או הסימבולי, 

(. בהקשר זה Wagner, 1977מתבטאת גם בסיטואציות לימינליות של "פסקי זמן" תרבותיים )

( את מקומו של הסלולר בשינוי שנוצר בחוויית שירות המילואים Levin, 2008מתאר לוין )

יום. במובן זה -הצבאי, שנתפס באופן מסורתי כפסק זמן המתקיים במרחב מבודד מחיי היום

הטיול התרמילאי הוא מקרה בוחן נוסף לתפקודו של הטלפון הסלולרי במרחב מבודד ומנותק, 

יל, סיטואציה מנותקת זו היא אישית וולנטרית, ואיננה אולם בשונה מהמחקרים שהוצגו לע

 נכפית בידי ארגון או בשמה של אידאולוגיה קבוצתית.

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7Y-4MRXBBV-6&_user=626711&_handle=C-WA-A-WC-WC-MsSAYVA-UUW-U-U-WC-U-U-AADAADUAUA-AAZYDCUEUA-WAUBEWDCW-WC-U&_fmt=full&_coverDate=01%2F31%2F2007&_rdoc=6&_orig=browse&_srch=%23toc%235855%232007%23999659998%23640891!&_cdi=5855&_acct=C000032999&_version=1&_urlVersion=0&_userid=626711&md5=feeff0a0f409e0465b03cfefe5e28f3f#bbib15#bbib15
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 תיירים ותרמילאים באקלים תקשורת משתנה

 

וריבוי גווניה, המניעים המרכזיים שבבסיס התופעה נותרו  למרות השינויים בתופעת התרמילאות

(. Avrahami, 2001; Noy, 2007כשהיו, ובראשם אסקפיזם ושאיפה לחוויה מוחלטת של חופש )

נרטיב זה משפיע על יעד הטיול ועל אופיו: "התרמילאי המנותק" של הודו, "הטרקים האתגריים" 

(. בקרב התרמילאים Maoz, 2005; Noy, 2002; 2004בדרום אמריקה ובנפאל, וכן הלאה )

המזרח הרחוק והודו בפרט הם היעדים המבוקשים ביותר. ליעד זה מגיע מספר כפול  1הישראלים,

(. 03.12.0210של תרמילאים מאשר למדינות דרום אמריקה המדורגות במקום השני )הוכברג, 

מסדותם של אתרי התיירות הפופולריות של הודו טמונה בין היתר בעלות השהייה הזולה, בהת

תזה לעולם המערבי -המקומיים ובתפיסתה כאתר לימינלי מנותק המשמש מעין אנטי

(Featherstone, 1996 ההפרדה הפיזית, הריחוק מהמשפחה וההתנתקות מטרדות היום=יום .)

(. בכך מועצמות במטייל חוויות Cohen, 2004מאפשרים את כינונה של חוויה לימינלית זמנית )

הניתוק וחוסר הפיקוח שאליהן הוא שואף: רצון לניתוק מהמשפחה, מלחציה של החברה 

(. בקרב הקבוצה Salmon, 1998תרבותית בישראל )-המערבית התחרותית ומהאווירה הפוליטית

הגדולה של התרמילאים הישראלים שזה כבר השתחררו משירותם הצבאי, הרצון להתנתק 

הצבאית הלוחצת. אך למרות הנרטיב האסקפיסטי, רוב  מוסבר גם כקריאת תיגר על המסגרת

התרמילאים הישראלים מתכנסים בקהילות תרמילאים נפרדות, הכוללות סממני לבוש, שפה 

ונורמות התנהגות אופייניים. מצב פרדוקסלי זה מכונן מציאות שבה נתון התרמילאי בלבה של 

חברתיות, המשפחתיות בועה ישראלית אך בניתוק תודעתי כמעט מוחלט מהמסגרות ה

 (.Maoz, 2006והפוליטיות שנותרו בארץ )

שינוי מהותי שמבחין בין תרמילאות שנות השישים והשבעים לבין דור התרמילאים 

(. Riley, 1988הנוכחי הוא היכולת לשמור על קשר רציף עם המסגרות המשפחתיות והחברתיות )

ים של שיחות הטלפון, מאפשרים הנגישות המתמדת למדיה חדשים, כמו גם המחירים הזול

(. ואכן, תיירים רבים מדווחים Urry, 2002למטיילים שמירה על קשרים אלה גם במהלך הטיול )

יום -כיום על עיסוק מתמיד במהלך הטיול גם בדברים שהם חלק אינטגרלי ממסגרות חיי היום

עשה שימוש סובייקטיביות שבהם א-(. במושגיה של התפיסה האינטרMcCabe, 2002בבית )

במחקר זה, "זמן" ו"מקום" הם הבניה אישית הנובעת מחוויה של מרחבים זמינים ולא זמינים 

(Zhao, 2003 בעולם שבו המושג "תנועה" מקבל מלבד משמעות פיזית גם משמעויות .)

( away( לעומת "להיות במרחק" )homeפסיכולוגיות ווירטואליות, הקטבים של "להיות בבית" )

(. המשמעות Urry, 2002; White & White, 2007ניות המסורתית שלהם )מאבדים מהש

הסובייקטיבית של להיות בבית היא התודעה החברתית המרחיבה את יכולתו של האדם המצוי 

יומיות של חייו, בעוד להיות במרחק -במרחב גאוגרפי מרוחק לפעול במערכות היחסים היום

(. ממילא יכולתם של Buttimer, 1980; Ahmed, 1999משמעו היעדרות מאותן מערכות יחסים )

אמצעי התקשורת לגשר על המרחק ולספק לתייר חוויה של נוכחות חברתית תוך היעדרות פיזית 

(. ברוח זו בוחנים Williams & McIntyre, 2001מעצבת מחדש גם את מיקומו התודעתי והרגשי )
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ת האופן שבו הזמינות התקשורתית ( אWhite & White, 2005a; 2005b; 2007וייט ווייט  )

מעצבת את חוויית הטיול, ומביאים את קולותיהם של המטיילים המתארים תחושה בו זמנית של 

להיות במרחק ולהיות בבית. מטיילים ספורים תיארו מצב של ניתוק מוחלט מקשרי הבית 

של היעדר תוך החוויה כוללה מתח תמידי  –ללא הבדלי גיל או מגדר  –והחברים. אצל מרביתם 

 מאמץ לשמירה על קשר.

דואליות זו של קרבה ומרחק נחווית גם בידי המטיילים עצמם וגם בידי מי שנותרו בבית. 

הביטוי המידי לכך הוא קבלת הודעות מהמשפחה, מהחברים ומהעמיתים לעבודה על המתרחש 

השמירה על בשיתוף בחוויותיו מהטיול עוד במהלכו.  –במעגלים אלה, ומצדו של המטייל 

הקשרים החברתיים למרות המרחק מבטאת אישור כפול: לחשיבותם של המעגלים החברתיים 

ושל הקשר עמם עבור המטייל, ולתחושתו האישית שהוא לא נשכח בידי אלה שנותרו בבית 

(Sorensen, 2003הקשר הדו .)- צדדי, הרציף והמגוון המתאפשר במדיה חדשים, יוצר מחויבות

הצדדים לשמירה על קשר, מעמיד מחויבות זו במבחן, ולעתים אף מוביל משתמעת של שני 

 (. Harrison, 2003לתובנות על מערכות היחסים הבעייתיות יותר )

בעבודה,  –הנגישות התקשורתית מאפשרת מצב שבו המטייל מנהל כמה מסלולי חיים 

(. אולם White & White, 2007תוך כדי תנועה ) –בטיפוח מעגלים חברתיים ובניהול המסע עצמו 

חוויית החיבור והנוכחות הסימולטנית בבית ובמרחק נתפסת לעתים כעומס לא רצוי וכמטרד של 

(. White & White, 2005aממש, המטיל לחוויית הטיול קונפליקטים וחרדות מהבית ומהעבודה )

לים רבים חוויית העומס תלויה בין היתר במדיום הדומיננטי שבו עושה המטייל שימוש: מטיי

העידו על תחושות הלם בעקבות כמות הדואר האלקטרוני שלו הם מרגישים מחויבות לענות 

במהלך הטיול והתרעמו על הזמן המבוזבז, עד כדי ניסיון להתנתקות מכוונת מערוץ זה במידת 

 האפשר. 

 

 ממדים של חיבור בחוויה התרמילאית

 

ל באקלים התקשורת הנוכחי, אך יש מרבית המחקרים שהוצגו לעיל מתמקדים בחוויית הטיו

להבחין בין דפוסי התקשורת של התייר לבין אלה של התרמילאי. בשל גילם הצעיר נוטים מרבית 

 Pendergastהתרמילאים להשתמש בטכנולוגיות תקשורת חדישות יותר מהאוכלוסייה בכללותה )

ים נמשכים בדרך כלל (. נוסף על כך, העובדה שאורך הטיול ושהותם של התרמילאים בדרכ2010

זמן רב יותר מאשר התייר הרגיל, כופה על התרמילאי לעשות שימוש בערוצי התקשורת העומדים 

(. אולם שלא כמו תרמילאי העבר, שנטו להשתמש בספרי הדרכות Mascheroni 2007לרשותו )

-למטייל ובשיחות פנים אל פנים עם תרמילאים אחרים, כיום התרמילאים נתפסים כ

flashpackers ( ונזקקים לנגישות אינטרנטית לביצוע משימותיהם היום=יומיותYoung & 

Hanley, 2010קפה הרבות -(. הנגישות לרשת האינטרנט מתקיימת בעיקר בתחנות האינטרנט

הממוקמות לאורך "נתיב התרמילאים", ומאפשרות את תהליך הווירטואליזציה של תרבות 

קפה ממזג את המרחב הדיגיטלי עם המרחב התרמילאי, -ינטרנט(. האParis, 2010התרמילאים )
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כגון עם  –ומזמן התרחשות ייחודית. המפגש במרחב הדיאלקטי מאפשר תקשורת במרחב 

ובה בעת גם תקשורת פנים אל פנים עם מטיילים אחרים ואף עם מקומיים  –המשפחה בארץ 

קפה מקום בריחה -י האינטרנט(. מנגד משמשים אתרMascheroni, 2007השוהים באתרים אלה )

מהכאן ועכשיו התרמילאי אל המרחב הווירטואלי של הרשת, לעתים תוך הימנעות והתעלמות 

(. התמזגות השימוש במדיה O'Regan, 2008מכוונת מנוכחותם של יתר התרמילאים במקום )

 חדשים בפרקטיקות הניידות של התרמילאים יוצרת מצב שבו התרמילאי מטייל עם המדיה,

(. הטיול האינטגרטיבי ממזג בין תנועה פיזית ובין Germann, 2006ובמקביל מטייל בתוכה )

שימוש מרובה בטכנולוגיות תקשורת, ומייצר חוויות מסע אינטראקטיביות, תנועתיות מוגברת, 

 (. Jansson, 2007וממילא גם רוויה מהירה יותר של חוויית הטיול )

סע התרמילאי העכשווי כדואליות מתמדת בין מחקרים אלה מציירים לפנינו את המ

חוויית ניתוק וחיבור של להיות במרחק ולהיות בבית. אולם בהקשר זה חסרה עדיין הבנת מקומו 

האישי של התרמילאי ביחס למרחב זה: באיזו מידה הוא מודע לדרך שהסביבה התקשורתית 

ב נתון או שמא מנסה מעצבת את חוויית התרמילאות? האם הוא מקבל את המרחב החדש כמצ

לעצב אותה כרצונו? שאלות אלה שבהן עוסק המחקר הנוכחי, ייבחנו תוך התמקדות בתפקודו של 

כגון  –הטלפון הסלולרי בחוויה התרמילאית, שכן לעומת אתרי התקשורת שנדונו בהרחבה 

חוקרים מעטים התייחסו לטלפון הסלולר בהקשר זה ובפרט לסלולר החכם  –קפה -האינטרנט

(. חשיבותו של הטלפון הסלולרי בעיצוב החוויה White & White, 2005aראו למשל: )

התרמילאית טמונה בתכונותיו הייחודיות שהוזכרו לעיל: ביטול הצורך במסופיות ויצירת 

פוטנציאל תמידי של זמינות וקשר. ממילא חוויית החיבוריות המאתגרת את חוויית האסקפיזם 

בת אותנו לבחון לא רק את משמעות נוכחותו של הסלולר במהלך שאליה שואף התרמילאי מחיי

של הימנעות משימוש במדיום. בסביבה רווית תקשורת,  הטיול, אלא גם אם קיימות פרקטיקות

הימנעות מוחלטת או חלקית ממדיום מסוים משמשת לעתים אקט של התנגדות סימבולית 

(Selwyn, 2003; Wyatt, 2005ומשקפת תפיסות אידאול )( וגיות וחברתיותRosental & Ribak, 

(. בהקשר התרמילאי ייתכן שפרקטיקות אלה יאפשרו הבנה טובה יותר של היתכנותם של 2011

 מרחבים מבודדים בעידן הטלפון הסלולרי.

 

 שאלות המחקר

 

שאלות המחקר ממוסגרות בשתי רמות: תיאורית ופרשנית. ברמה התיאורית הנוגעת לדפוסי 

ית של התרמילאים, ייבחנו השאלות הבאות: כמה מהתרמילאים לוקחים ההתנהגות הסלולר

עמם סלולר לטיול וכמה נמנעים מכך? מהם המאפיינים של קבוצות אלה? ומהם המניעים 

ללקיחת הסלולר לטיול או השארתו מאחור וכיצד הם באים לידי ביטוי בפרקטיקות השימוש 

ייחסים התרמילאים לפרקטיקות במהלך הטיול? הרמה הפרשנית מתמקדת במשמעות שמ

שאימצו: כיצד הנוכחות וההיעדר של הסלולר מעצבים את חווית התרמילאות? ומהן המשמעויות 

המוענקות לטלפון הסלולרי במרחב התרמילאי המבודד, לאור פוטנציאל התקשורת התמידי 

 שהוא מאפשר? 



 0212סתיו  – 19מסגרות מדיה, גיליון 

  
___________________________________________________________________ 

 

45 
 

 
 

 שיטת המחקר

 

-multiבת מתודה כמותית ואיכותנית )עבודה זו המבוססת על שאלונים וראיונות עומק, משל

method approach( בניסיון לשלב בין הצגת התופעה ובין הבנת משמעותה ,)Fontana & Frey, 

שטיילו  01-98,0גברים בגילאי  82-נשים ו 81תרמילאים, מהם  128(. המחקר כלל מדגם של 2000

משתתפים מתוך שבעה  58. המשיבים אותרו בשני דרכים: )א( 0212-0212בהודו בין השנים 

מוסדות אקדמיים )שתי אוניברסיטאות וחמש מכללות(. המדגם נבנה בטכניקת "כדור שלג", 

המתאימה במיוחד לראיונות עומק בקבוצות חברתיות אורגניות הנמצאות בתנועה, כדוגמת 

(. האיסוף נעשה באמצעות איש קשר בכל אחד מהמוסדות, אשר Noy, 2008) קהילות תרמילאים

פרסם בקשה להשתתפות במחקר בלוחות המודעות. השאלונים עצמם הופצו בצורה מקוונת 

והמשתתפים התבקשו להמליץ על משתתפים פוטנציאליים נוספים. )ב( עשרים משתתפים אותרו 

רי השהות המרכזיים של תרמילאים ישראלים במהלך ביקור ב"מיין בזאר" בדלהי, אחד מאת

בהודו. המשיבים אותרו בבתי קפה, במסעדות ובבית חב"ד, והתבקשו להשיב על השאלון שנשלח 

 אליהם דרך הדואר האלקטרוני. 

משיבים )שבעה "מטיילים סלולרים" ושבעה "מטיילים  12-מתוך המשתתפים נבחרו כ

אירו פרטי התקשרות בשאלונים. עם משתתפים אלה סלולר"( שהביעו נכונות להתראיין והש-ללא

התקיים ריאיון חצי מובנה שנועד להשלמת התמונה המחקרית. חלק מהראיונות נערכו פנים אל 

 פנים וחלקם בשיחה טלפונית.

( ולנסות לגזור Moustakas, 1994המחקר התמקד בניסיון לתפוס את "מהות החווייה" )

של המשתתפים בסיטואציה המדוברת כפי שהן מתפרשות את המשמעויות הנלוות לפעולותיהם 

(. השאלון הכיל שאלות "סגורות" כמותיות ושאלות Maykut & Morehouse, 1994על ידם )

טקסט "פתוחות" אשר התייחסו להיבטים הבאים: עובדות אינפורמטיביות על מועד הטיול, 

ר במהלך חיי היום=יום; אורכו והשלב בחיי המטייל שבו הוא נערך; הרגלי השימוש בסלול

השיקולים בהחלטה אם לקחת סלולר לטיול או להשאירו בארץ; הרגלי השימוש בטלפון הסלולרי 

לעומת אמצעי תקשורת אחרים במהלך הטיול; מידת הזמינות של הסלולר במהלך הטיול; הרגלי 

לאה. השימוש במגוון הפונקציות והיישומים הסלולריים; זהות הנמענים המרכזיים, וכן ה

הראיונות התמקדו בין היתר בֶתמות המרכזיות שעלו בשאלונים בניסיון לקבל תמונת מבט 

מעמיקה של החוויה. המרואיינים התבקשו לפרט את תחושותיהם בשאלת נוכחותו או היעדרו של 

המכשיר במהלך הטיול, לתאר סיטואציות מהטיול הנוגעות לשימוש בסלולר ולבחון את החלטתם 

 ת את המכשיר בפרספקטיבה לאחור. לקחת/לא לקח

ממצאי המחקר מוצגים בשילוב הנתונים הכמותיים והאיכותניים בהתאם לשיטת 

(. שמות המשיבים והמרואיינים שונו תוך שמירת זהותם Berger, 2000"הארגון התמטי" )

 המגדרית וגילם בזמן הטיול. 
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 ממצאים

 "מטיילים סלולריים" ו"מטיילים ללא סלולר"

( לשתי קבוצות: שלושים אחוז N=105השימוש בסלולר חוצים את אוכלוסיית המחקר ) אחוזי

מהתרמילאים טיילו ללא טלפון סלולרי, בעוד שבעים אחוז לקחו עמם טלפון סלולרי מהארץ או 

רכשו מכשיר במהלך הטיול. בניסיון לזהות קווים מבדילים בין קבוצת המטיילים הסלולריים לבין 

דלים מובהקים בין . במבחן זה לא נמצאו הבTקבוצת המטיילים ללא סלולר, נערכו מבחני 

לפני הצבא או אחריו,  –הקבוצות, לא במשתנה גיל המטייל ואף לא בשלב בחיים שבו נערך הטיול 

לפני הלימודים, במהלכם או לאחריהם. נוסף על כך לא נמצאה שונות בין הקבוצות ביחס למגדר 

בשל תרומתו המטיילים, בניגוד להשערה שמטיילות מעדיפות לשאת סלולר יותר מאשר מטיילים, 

(. גם במשתנים הנוגעים למאפייני הטיול Ling, 2004הפוטנציאלית לביטחון אישי בסביבה זרה )

לא נמצא הבדל בין הקבוצות: לא בשאלת הרכב הטיול )"מטיילים לבד"/"מטיילים עם 

 חבר"/"מטיילים עם בני זוג"(, ולא במשך הטיול.

תי של התרמילאי נמצאו הבדלים בין לעומת זאת, בשני ממדים הנוגעים לפרופיל התקשור

שתי הקבוצות. הבדל אחד נוגע להרגלי השימוש בטלפון הסלולרי בשגרה: המטיילים הסלולריים 

הם דברנים כבדים יותר מהמטיילים ללא סלולר. ממוצע דקות השיחה השבועיות )על פי דיווח 

בעוד אצל המטיילים  (SD=4.6דקות ) 83עצמי( של  המטיילים הסלולריים בהיותם בארץ הוא 

 ;t(104)=2.0(, דהיינו נמוך ברבע מהקבוצה הראשונה )SD=3.6דקות ) 28ללא סלולר הממוצע הוא 

p<0.05 .הבדל נוסף נוגע לערוצי התקשורת המועדפים לצורך קשר עם ההורים ובני המשפחה .)

המטיילים בקרב קבוצת המטיילים הסלולריים ערוץ התקשורת המועדף הוא הסקייפ, בעוד אצל 

ללא סלולרים זהו הדואר האלקטרוני. להבדל זה ייתכנו שני הסברים, שיורחבו בהמשך: הראשון 

סינכרוני )מייל(. -קשר סינכרוני )סקייפ( או קשר א –קשור לסוג הקשר שבו מעוניין התרמילאי 

מת הסבר נוסף נוגע לאפשרות השימוש בסלולר כ"מדיום מתאם" לערוצים סינכרוניים אחרים דוג

 הסקייפ, המחייבים את זמינותו של הנמען במסוף התקשורת. 

 

 המטייל הסלולרי: שיקולים ומניעים 

מהם הגורמים המעורבים בהחלטת המטיילים הסלולריים לקחת עמם את הטלפון הסלולרי? 

שאלה זו נבחנה הן במדדים הכמותיים הן בשאלות הפתוחות, ומשניהם אפשר לראות את 

ם בשיקוליהם של התרמילאים. המטיילים הסלולריים התבקשו לציין "באיזו מרכזיותם של ההורי

מידה הגורמים הבאים השפיעו על החלטתך לקחת עמך סלולר לטיול", כאשר המשפיעים 

 8-1האפשריים על החלטה זו הם ההורים, החברים, העבודה או שיקול עצמאי. במדד שבין 

 ;M=3.95י המשפיעים המרכזיים הם ההורים )=לא השפיעו כלל( נמצא כ1=במידה רבה מאד; 8)

SD=1.1( אף יותר משיקוליו העצמאיים של התרמילאי ,)M=3.05; SD=1.3( החברים .)M=1.75; 

SD=0.9( והעבודה )M=1.1; SD=0.4 כמעט אינם רלוונטיים בהקשר זה. הדומיננטיות של )

לאלה מהתרמילאים  ההורים מתועדת גם בראיונות, שם מתוארים "מסעות השכנוע" שנערכו

שהעדיפו מלכתחילה שלא לקחת את המכשיר, עד שנעתרו. במקרים מסוימים לקיחת הסלולר 

הייתה תנאי להסכמתם של ההורים ליציאת בנם לטיול ולפשרה בין רצונו בניתוק מוחלט לבין 
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ל התנגדות הוריו למסע: "ידעתי שאם לא אקח סלולר, ההורים שלי יעשו לי את המוות, וכדי לקב

(. מעניינת העובדה שאף שהמטיילים בגירים ואינם 00הסכמה סופית הגענו לפשרה הזו" )שמוליק, 

נדרשים לאישור פורמלי מהוריהם, הסכמתם של ההורים עדיין חשובה עבורם, והמשא ומתן על 

הסלולרי הוא אמצעי לביטול התנגדות אפשרית של ההורים למסע. גם המטיילים ללא סלולר 

לחץ מתמשך של הוריהם לשאת עמם טלפון סלולרי, לעתים אף עד רגע היציאה מדווחים על 

 מהבית. 

מחקרים קודמים זיהו כיצד דפוסי השימוש בסלולר היו נושא למשא ומתן בין הורים 

 ,Ribakלילדיהם המתבגרים, ושיקפו את דינמיקת יחסי התלות והשחרור המאפיינים גיל זה )

ל התרמילאים מציג מצב דומה גם בגיל מאוחר הרבה יותר. (. למרבה ההפתעה, תיאורם ש2009

במובן זה תפקודו של הסלולר כאתר למשא ומתן בין הורים לילדים על עצמאותו של הילד מועתק 

מגילאי טרום ההתבגרות וההתבגרות אל גילם הבוגר של התרמילאים. אולם בתוך דינמיקה זו 

ים: המתבגר רואה בטלפון סלולרי אישור קיים היפוך במשמעותו של הסלולר בגילאים השונ

לניתוקו מהתלות מהוריו וסמל סטטוס לעצמאותו. זכויות אלה נקנות תמורת הסכמתו לתנאי 

ההורים לזמינות המכשיר ולדיווח קבוע על מעשיו. עצמאותו וניתוקו מהתלות בהוריו מתגלמים 

הסלולר. יתרה מזאת: הסלולר בטיול עצמו, וביטוי השיא של החוויה הוא הרצון להימנע מלקיחת 

 עצמו הופך סמל לתלות, אולם מסתבר שברוב המקרים ידם של ההורים על העליונה. 

"השיקול העצמאי" שהוזכר לעיל כנימוק דומיננטי ללקיחת הסלולר לטיול, מתפרש 

במקרים רבים בידי התרמילאים לאור הפוטנציאלי הבטיחותי הטמון במכשיר זה, בייחוד בעולם 

י, הנתפס כאזור מסוכן. תפיסה זו תומכת בממצאי מחקרים מוקדמים המציגים את השליש

(. ואכן, מספר Ling, 2004מיצובו של הסלולר כמדיום מציל חיים, כבר בשלבי הופעתו הראשונים )

שעשו בסלולר  –ולעתים כמעט היחיד  –לא מועט של תרמילאים ציינו שהשימוש החשוב ביותר 

ועי חירום כדוגמת שטפונות, רעידות אדמה ותאונות דרכים. אולם גם במהלך הטיול היה באיר

בהיבט זה מעורבים ההורים, שכן במרבית המקרים מטרת השיחה לא הייתה לצורכי סיוע אלא 

להרגעת ההורים הדואגים. פעמים רבות הידיעות על האסון הגיעו לישראל עוד קודם לידיעה על 

 ר מידי. שלמותם של ילדיהם, והסלולר אפשר קש

 

 המטייל הסלולרי: דפוסי שימוש ומשמעותם

תפקוד הסלולר כ"מדיום הורים" בא לידי ביטוי גם בדפוסי השימוש של "התרמילאים 

הסלולריים" במהלך הטיול. בתשובה על השאלה "באיזו מידה עשית שימוש בערוצי התקשורת 

נמצא כי הודעות הטקסט  =לא נעשה שימוש כלל(,1=במידה רבה מאד, 8הבאים במהלך הטיול" )

 ;M=3.14(, שנייה רק לדואר האלקטרוני )M=2.82; SD=0.97נמצאות בעדיפות גבוהה )

SD=0.77 ולפני יתר הערוצים: פייסבוק, סקייפ, טלפון קווי ושיחות קוליות בסלולר. אולם )

בבחינת הנמענים המועדפים בכל אחד מערוצי תקשורת אלה, מתבלט הסלולר כמדיום המועדף 

ביותר לקשר עם ההורים, בעוד לצורך קשר עם מעגל החברים או העבודה הוא ממוקם אחרי 

 מרבית ערוצי התקשורת האחרים: הדואר האלקטרוני, הפייסבוק והסקייפ. 
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כאמור, השימוש בטלפון הסלולרי מתבטא בעיקר באופציית ההודעות הכתובות. בתשובה 

=במידה 8ול בפונקציות הסלולריות הבאות" )על השאלה "באיזו מידה עשית שימוש במהלך הטי

 לא נעשה שימוש כלל(, נמצאו התוצאות הבאות:-1רבה מאד; 

 (N=70מידת השימוש בפונקציות סלולריות במהלך הטיול )

 סטיית תקן ממוצע הפונקציה הסלולרית

 2.373 0.30 הודעות כתובות

 1.23 1.55 שיחות קוליות

 2.35 1.75 צילום תמונות וסרטונים

 2.37 1.19 אינטרנט ואפליקציות אחרות

 

נראה שמלבד שימוש רב בהודעות הכתובות, מרבית הפונקציות המתכנסות במכשיר הסלולר 

מרואיינים מעטים ציינו שימושים בפונקציות אחרות כגון  9כמעט ולא מנוצלות בידי התרמילאים.

אולם אלה אינם שימושים שכיחים.  –שעון, שעון מעורר ולעתים אף שימוש בתאורת המסך כפנס 

נתונים אלה מציגים מעין רגרסיה טכנולוגית מכוונת המתקיימת בהקשרים תרבותיים וחברתיים 

לפונקציות הבסיסיות  –בעידן הטלפון החכם  גם –ייחודיים שבהם מצטמצם השימוש הסלולרי 

(. יש לכך ביטוי גם אצל חלק מהתרמילאים שלוקחים עמם מהארץ או Campbell, 2007ביותר )

 קונים במהלך הטיול מכשיר סלולר פשוט ללא פונקציות נלוות. 

נראה שאין די בנימוק הכספי כדי להסביר תופעה זו, מה גם שבשנים האחרונות אפשר 

לרכוש בקלות חבילות גלישה בהודו במחיר זול גם ממשווקים ישראלים )כגון "למטייל"( וגם 

מספקי אינטרנט מקומיים. הסבר אפשרי לתופעה נובע מתודעת החיבוריות שמלווה את הנוכחות 

ל התרמילאי לצמצם במהלך הטיול את הזמינות למינימום אפשרי, כפי הסלולרית, ולניסיון ש

 . 1שאפשר לראות בתרשים 

 

באחוזים  : התפלגות מידת הזמינות של הטלפון הסלולרי בקרב המטיילים הסלולריים1תרשים 

(N=73) 
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שימוש באפליקציות כגון מצלמת סטילס וצפייה בסרטונים איננה עולה כסף, אולם הופכת את 

טייל לזמין ופותחת אופציה "מאיימת" של קבלת שיחה לא מתוכננת מהארץ. כמה מרואיינים המ

הסבירו זאת כניסיון לשלוט בתזמון התקשורת, דבר המחייב צמצום של רגעי הזמינות של 

הסלולר למינימום ההכרחי: הדלקתו, קריאת הודעה או שליחתה וכיבוי המכשיר. קודם לכן 

ולריים נושאים עמם את המכשיר לא בכדי לאפשר תקשורת זמינה ראינו שגם המטיילים הסל

רציפה, אלא בעיקר כוויתור ללחצם של ההורים או לצורך מקרי חירום. הסבר נוסף להימנעות 

התרמילאים משימוש תדיר בסלולר נובע מחוסר הרצון לעשות בו שימוש פומבי, למשל כמצלמה 

 שיר כ"סמל סטטוס שלילי", כפי שיוסבר בהמשך. הדבר קשור לתיוגו של המכ 2או כנגן מוזיקה.

-ברובד אחר צמצום השימוש בסלולר מתבטא בתפקודו של הטלפון הסלולרי כ"מטא

תקשורת". המטיילים מציינים סיטואציות שונות שבהן נעשה שימוש במכשיר כ"מדיום משרת", 

מגיע לאזור שיש  כלומר לצורך תיאום זמינות בערוצי תקשורת מסופיים אחרים: "לפעמים אתה

בו סקייפ ואף אחד מהמשפחה שלך לא מחובר, אז שולחים להם ס.מ.ס. כדי שיתחברו" )שירון, 

(. הנגישות התמידית של המכשיר מאפשרת תיאום לשימוש בתקשורת סינכרונית אחרת, זולה 01

יותר ובעלת תצורה עשירה יותר. אסטרטגיה זו תואמת להסבר שהמטיילים הסלולריים עושים 

שימוש רב יותר בערוצים סינכרוניים מאשר המטיילים ללא סלולר. גם במובן זה הסלולר איננו 

משמש ערוץ תקשורת דומיננטי, ונוכחותו מצטמצמת ומתכנסת לתוך הערוץ המרכזי בו נעשה 

 שימוש, או כ"גיבוי" לערוץ זה, במידה ששאר הערוצים אינם זמינים. 

 

 סלולררומנטיקה של ניתוק: המטיילים ללא 

על רקע לחצי ההורים ולאור חשיבותו של הסלולר בעתות חירום, מדוע בכל זאת החליט חלק גדול 

מהתרמילאים שלא לשאת עמם את הסלולר? מספר קטן של תרמילאים נימק זאת בהיבט 

הפרקטי של שיקולי עלות הן של השיחות והן של המכשיר עצמו. עמדה זו תואמת את הגדרת 

(, אולם Loker-Murphy & Pearce, 1995יול ממושך בתקציב מועט" )המסע התרמילאי כ"ט

האפשרות להשתמש במכשיר זול ובכרטיס סים מקומי רומזת לכך שישנן סיבות נוספות להחלטה 

ואכן, גם מי שהזכירו את הנימוק הכלכלי משלבים בדבריהם סיבות עקרוניות יותר; הנימוק  זו.

הדומיננטי המוצג הוא "רומנטיקה של ניתוק": הסלולר סותר את חווית ההתנתקות המוחלטת. 

מדבריהם עולה שהבעיה איננה רק התחושה בזמן ההתקשרות עם הבית אלא בפוטנציאל 

לקם לקיחת הסלולר היא פשרה, שכן זו תיצור ציפייה מצד התקשורתי כשלעצמו. עבור ח

הנשארים בבית לתדירות גבוהה יותר של קשר ממה שהיו מעוניינים. אולם מעבר לכך, חלקם 

מכשול לחוויה  –גם במצב כבוי  –רואים בנוכחותו של הסלולר בכיסו או בתיקו של התרמילאי 

ל באפשרויות שלי. בשבילי הטיול נועד האסקפיסטית: "האופציה לקחת פלאפון לא היתה בכל

 (.07לשנות פאזה וההתנתקות מהמכשיר לגמרי היא חלק מזה" )צבי, 

תכנית ההתנתקות של התרמילאים מכילה בתוכה שני צדדים: מחד גיסא רצון להתנתק 

מהבית במובנו המשפחתי, החברתי והפוליטי, ומאידך גיסא רצון להיות נוכח תודעתית ומעורה 

(. המתח של מדיום MacCannel, 1973במקום הטיול, באופן אמתי ונעדר מחיצות )לגמרי 

מנתק העומד בבסיסה של כל פעולה תקשורתית, בא לידי ביטוי בהקשר -אך-התקשורת כמחבר

"בחרתי לא לקחת התרמילאי באופן קיצוני, שהרי זהו המצב התודעתי של התרמילאי בהודו: 
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נתי אני מרגישה וזה קרה לי בטיול קודם, שכשיש לי גירוי של טלפון מסיבות נפשיות ]...[ מבחי

הדבר המוכר כמו משפחה וחברים אז אני פחות מתערה ומתעניינת בסביבה בה אני נמצאת באותו 

 (.02הרגע" )רחל, 

הנרטיב שהתרמילאות מחייבת שאיפה לחוויית ניתוק מקסימלית, מתייחס לטלפון 

יש לפרום. לבקשתי תיארו המרואיינים את הדברים בארץ הסלולרי כחוט המקשר האחרון שאותו 

שאליהם הסלולר "כובל" אותם, כהגדרתם. רבים מהם הציגו את הניתוק מהסלולר כביטוי לרצון 

רצונם בצמצום המגע עם הבית מתבטא לא רק באינטנסיביות להתנתקות זמנית מההורים. 

חופש מההכרח להיות זמין עבורם. מופחתת של הקשר, אלא גם בשליטה בתזמון שלו וברצון לְ 

במילים אחרות, אם חובת הזמינות מתפרשת כ"כבילה", החופש מתבטא בתחושת שליטה מלאה 

של התרמילאי, גם אם לא על עצם קיומו של אקט התקשורת אז לכל הפחות על התזמון שלו: "לא 

ציתי שיוכלו לקחתי פלאפון כי רציתי שהשליטה על הקשר עם הבית תהיה בידיים שלי. לא ר

 (.09להתקשר אליי כל הזמן ואני אחליט מתי בא לי להתחבר" )אושרת, 

דבריה של אושרת מדגימים כיצד השחרור שמאפשר הטלפון הסלולרי מהצורך במסוף 

תקשורת זמין טומן בחובו גם פוטנציאל תקשורת ו"הטרדה" תמידית של הפרט הנושא אותו. 

ת ובפוטנציאל הזמינות, שהרי לכאורה היא יכולה נראה שגם כאן מדובר בנוכחות הסלולרי

הייתה לשאת את המכשיר כשהוא כבוי ולהשתמש בו רק במצבי חירום. אולם מסתבר שגם כיבוי 

המכשיר אינו פותר את הבעיה לגמרי: בעיני ההורים לקיחת המכשיר יוצרת פוטנציאל 

גוררת דאגה מיותרת במידה התקשרות ולכן גם ציפייה לאינטנסיביות מסוימת של קשר, ולעתים 

שהסלולר כבוי לזמן ארוך. בכמה מקרים תיארו מרואיינים כיצד בסיטואציות חירום, הדאגה 

של ההורים לאלה שהיה ברשותם סלולר אך לא הצליחו )באופן זמני( ליצור אתם קשר, הייתה 

 גדולה משל הורי המטיילים ללא סלולר. 

מהעומס התקשורתי המייצג את אווירת ברמה נוספת מבטאת נטישת הסלולר שחרור 

אישי, נתפס אצל התרמילאי כייצוג של -המתח בישראל. הסלולר, על אף דימויו כמדיום בין

האקלים התקשורתי הטעון בישראל. אך זאת לא רק במובן היותו צינור לקבלת מידע חדשותי, 

ההבחנה  שכן זה נתון לשליטתו של המטייל, אלא כחלק מתהליך רחב יותר של טשטוש

(. כיוון נוסף עולה מדברי Luders, 2008הדיכוטומית בין מדיה אישיים לבין מדיה המונים )

מרואיינים המתארים את הניתוק מהסלולר לא כאמצעי לניתוק מגע עם אלה הנותרים בארץ ועם 

(, 09המתרחש בה, אלא כמטרה לעצמה. עבורם הטלפון הסלולרי נתפס כ"עול מעיק" )ליעם, 

 ממנו הוא מרכיב מרכזי בחוויית הטיול בכללותו:  והשחרור

 

הרגשתי שהפלאפון משתלט עלי. שאני בעודף תקשורת ובזמינות מוגזמת. גם אני פיתחתי 

תלות במהירות החיים שהמכשיר מעניק, והרגשתי שגם אנשים ציפו לאותה מהירות וזמינות 

מים פלאפונים ורק רציתי ממני. התעייפתי מזה לגמרי. החיים היו מלאים במשימות ותיאו

להתנתק ולהיות בהווה באופן מלא. הרגשתי שזה יהיה אפשרי רק אם אתנתק מהפלאפון וזה 

 (.03יביא הזדמנויות ותקשורת אחרת, אולי אטית יותר ובלתי אמצעית )רננה, 
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תפיסה זו תואמת את הראייה הרווחת של תיירות כסוג של בריחה מהתיעוש ומהמלאכותיות של 

(. בהקשר התרמילאי מיוצגת עמדה זו כמרידה בסביבה Mansfeld, 1992המערביים ) החיים

הטכנולוגית הטוטלית של חיי היום=יום: "רציתי להתנתק מהסלולר, גם ככה בארץ התאפקתי לא 

 (. 01לשבור אותו מדי פעם" )שירה, 

חיזוק לתמה זו תתאפשר דרך בחינת הדימויים שבהם בוחרים המטיילים לתיאור 

הפרעה שיוצר הסלולר לרומנטיקת הניתוק. רפרטואר הדימויים הזמינים כולל שימוש במטפורות ה

צירים מרכזיים, אשר שבים ועולים בדברי המרואיינים. הציר הראשון הממוקמות על פני שלושה 

מתייחס לדיכוטומיית הקטבים "רעש" / "שקט". מטפורה נוספת קשורה לשדה הסמנטי של 

(: 08( שחיפש "חוויה בריאה ללא סלולר" או של מאיר )99ן בניסוחו של אריה )בריאות הנפש, כגו

"הרגשתי שמכשיר סלולרי יכביד עלי נפשית". אולם נראה כי המטפורה הטעונה ביותר היא זו 

(: "לא 07המתארת את הנוכחות הסלולרית דרך ציר העבדות והחירות, כגון בדבריה של מיכאלה )

לפון ]...[ רציתי תחושת חופש אמיתית" ובדימוי בו עושה שימוש אלעד רציתי להיות משועבדת לט

( המתאר את הסלולר כ'כבלים טכנולוגיים'. נראה אם כן כי המטען השלילי לסלולר קשור 99)

יום ההורי והחברתי ואת -לזיהויו כסימבול כפול: הוא מייצג עבור התרמילאים את מרחב היום

י אלה הם המרחבים שלהם מציעה התרמילאות במזרח מערבי כאחד. שנ-המרחב הטכנולוגי

 אלטרנטיבה זמנית אך מפתה: מרחב מנותק ונטול טכנולוגיה.  

התפיסה הרומנטית של חוויית הניתוק והניסיון ליצור אקלים נטול הפרעות סלולריות, 

מתבטאים בתופעה נוספת. מטיילים סלולריים וכאלה ללא סלולר מתארים אירועים שבהם 

פומבי של טלפון סלולרי נחווה אצלם כהפרעה חריגה. זאת גם במקרה שהצלצול היה צלצול 

(: "קטע מעצבן היה כשטיילתי עם 03בסלולר שלהם או בזה של מטייל אחר, כפי שתיארה גלית )

מישהי שהפלאפון שלה לא הפסיק לצלצל והצלצול פשוט הפריע לי אחרי שלא שמעתי צלצול 

חדשה של התרמילאי, המשיל מעליו באופן זמני את זהותו פלאפון המון זמן". הזהות ה

הישראלית, מקבלת כאן ביטוי מקורי. השכיחות החריגה של השימוש בטלפון סלולרי בישראל 

מוסבר בין היתר בתרבות הפלישה של הפרט הישראלי למרחב הציבורי, תוך הבניית נורמות 

 ,Schejter & Cohenוס ובמשרד )"חצופות" וקולניות של שיחות וצלצולים ברחוב, באוטוב

(. היעלמותו של הטלפון הסלולרי מהמרחב הציבורי בהודו משתלבת בהשלת זהותו 2002

הישראלית של המטייל וממילא יוצרת מצב שבו "רעש" הצלצול והדיבור הקולניים נחווים 

כמשהו שלילי ופוגע במיוחד. בכך דומה ההימנעות הסלולרית לפרקטיקה של הימנעות 

ילאים משימוש בנגני מוזיקה במהלך הטיול, בניסיון לחוות נוכחות מלאה בהקשר המקומי תרמ

 (.Burns & O'Regan, 2008)של המטייל 

 

 דיון ומסקנות

 

מחקר זה עסק במקומו של הטלפון הסלולר בעיצוב החוויה התרמילאית, ובמשמעותן של 

באקלים תקשורתי רווי, פרקטיקות השימוש וההימנעות מהמכשיר. מהממצאים נראה כי 

המשמעות של מרחב מבודד ואסקפיסטי כוללת גם ניתוק פיזי ממרחבי היום=יום המשפחתיים 

והחברתיים, וגם צמצום המגע עם טכנולוגיות התקשורת שמסמלת את ה"רעש" היומיומי. 
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ההימנעות מהשימוש במדיום ספציפי כונתה במחקר "סרבנות מדיה", דהיינו צרכנים המתנזרים 

( או מרשת הפייסבוק Krcmar, 2009; Rosental & Ribak, 2011מדיום כדוגמת טלוויזיה )מ

(Portwood-Stacer, 2013 כביטוי להתנגדות אידאולוגית וכהבעת מסר פוליטי של דרך חיים ,)

אלטרנטיבית. המחקר הנוכחי מציג ממד נוסף בתופעה זו כהתנגדות זמנית המתוחמת בזמן 

שר התרמילאי, הסרבנות המלאה או החלקית מייצגת מאבק להישרדותם ובמרחב מוגדרים. בהק

יתר. אולם השיח בשאלת הניתוק איננו שיח -של מרחבים מבודדים בעולם אשר סובל מחיבוריות

פרקטי או אידאולוגי אלא חווייתי. שכן גם אם באופן אובייקטיבי הזמינות התקשורתית מקיפה 

לאים מעוניינים בשמירה על אופציית הניתוק. גם אלה כמעט כל מרחב גאוגרפי אפשרי, התרמי

המוותרים על הדיכוטומיה "חיבור מלא"  / "ניתוק מוחלט", מבקשים לאמץ מגוון של 

 "פרקטיקות ביניים" כגון צמצום מקסימלי בקשר ושליטה בתזמונו, כדרך התנגדות אפשרית. 

משמעויות שהוא מייצג. התנגדויות אלה נובעות מתכונותיו הייחודיות של הסלולר ומה

נוכחותם הדומיננטית של ההורים בשיח ה"התנגדות" של התרמילאים, והמטענים הרגשיים 

השליליים שהסלולר מייצר, מאפשרים הרחבת הדיון סביב שתי מטפורות שכיחות הנוגעות 

 לתפקודו החברתי: הסלולר כאובייקט מעברי וכסמל סטטוס.

 

 הסלולר כאובייקט מעברי

ילדים, מתארים את האפקט -חוקרים העוסקים במקומו של הטלפון הסלולרי ביחסי הורים

המעברי של המדיום כנובע מתפקודו הכפול: הסלולר מאפשר חופש תנועה והתרחקות פיזית 

 ,Lingמההורים, ובה בעת משמש אותם כשלט רחוק וככלי לפיקוח על פעילותם של הילדים )

(, הדימוי של הסלולר כאובייקט מעברי מדגיש את תהליך Ribak, 2009(. לדעת ריבק )2004

ההיפרדות ההדרגתי בין ההורים לילדיהם דרך פרקטיקות המעורבות בתהליך הרכישה ובקביעת 

כללי השימוש. לדבריה, הסלולר איננו בהכרח מדיום של השגחה ופיקוח, אלא מאפשר הנכחה של 

היפרדות תוך שמירה על קשר. בישראל, שבה  ההורים גם בזמן היעדרם הפיזי, כמו גם תהליך

החרדות הביטחוניות גבוהות ומערכת היחסים המשפחתיות הדוקות יותר מאשר במדינות 

(, הורים וילדים רואים את הסלולר כמקור לבניית Lavee & Katz, 2003מתועשות אחרות )

 אחריות ועצמאות הדדיים, ולא כמטרד וכבילות. 

ישה שהסלולר מתפקד במובנים רבים כאובייקט מעברי במובנו ( מדגRibak, 2009ריבק )

( או ז'נר החדשות Silverstone, 1994המקורי. זאת לעומת מדיה אחרים דוגמת הטלוויזיה )

(Blondheim & Liebes, 2009 המתפקדים גם הם כפונקציה מעברית, אולם במשמעות רחוקה )

בעת מנוכחותו הפיזית המתמדת ומהקרבה יותר. לעומתם האופציה המעברית הטמונה בסלולר נו

האינטימית למכשיר, בדומה לאובייקט המעברי המקורי של התינוק. נוסף על כך הטלפון הסלולרי 

מתפקד כפונקציה מעברית במובנה המוחשי ולא רק במובן הסימבולי: קשר פוטנציאלי זמין 

(. אולם בעוד Ribak, 2006זמנית )-המאפשר חוויית עצמאות מנותקת וחוויית חיבור בו

מנכיח באופן סימבולי את הקשר והנוכחות,  –הדובי או שמיכת הפוך  –האובייקט המקורי 

 הסלולר מאפשר פוטנציאל ממשי לקיום חיבור זה באמצעות לחיצה על כמה מקשים. 
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במובן זה תפקודו של הסלולר בעיצוב החוויה התרמילאית מעצים את המטפורה 

נות. הרמה הראשונה נוגעת למיצוב הסלולר כ"מדיום הורים" המעברית בשלוש רמות מובח

יום ההורים הם נמען אחד בין יתר הנמענים, בטיול התרמילאי מצטמצם -מובהק: בעוד שביום

תפקודו של הסלולר באופן כמעט בלעדי ליצירת קשר עם ההורים. לכך נוספת דומיננטיות של 

טלפון. כפי שראינו, גם בקרב המטיילים ההורים כמניע להחלטת התרמילאים לקחת עמם את ה

ללא סלולר מנומקת הכרעה זו כשאיפה לניתוק זמני מכבלי ההורים ומנוכחותם. במובן זה חוזר 

ומקבל האובייקט המעברי את משמעותו המקורית: לא עוד מדיום )דוגמת הטלוויזיה( המנכיח 

 & Blondheimדר התרבותי )( או את הסSilverstone, 1994לפרט את קיומו של העולם שבחוץ )

Liebes, 2009 .אלא כזה המייצג באופן בלעדי וממשי את הנכחתם של ההורים ,) 

 ,Ribakהרמה השנייה נוגעת במתח שבין נשיאת המכשיר לבין השימוש בפועל. ריבק )

( מציגה פער בין אובייקט מעברי במובנו המקורי לבין טלפון סלולרי בכך שהאובייקט 2009

קורי מבטא מרחב פוטנציאלי וקשר סימבולי, לעומת הסלולר המבטא קשר ממשי המעברי המ

המתממש בקיום השיחה בפועל. אולם במקרה של התרמילאים ללא סלולר אנו מצטמצמים שוב 

לקשר הפוטנציאלי המקורי, שהרי התנגדותם העקרונית היא לעצם האופציה של נשיאת המכשיר 

. במילים אחרות, כמו הדובי של ויניקוט, שמנכיח עבור על גופם, אף אם לא ייעשה בו שימוש

התינוק את נוכחותה של האם, עבור התרמילאי מסמלת נוכחות הסלולר כאובייקט על גופו או 

בתרמיל המשא את נוכחות הבית. בכך דומה הסלולר למשמעות המקורית של האובייקט 

המכוננת תודעת קשר ונוכחות  המעברי: לא רק קשר ממשי עם ביצוע השיחה, אלא עצם הנוכחות

תמידיים, אשר גם מהם רוצה התרמילאי להתנתק. הממד הסימבולי בולט דווקא בטלפון 

הסלולרי, גם אם מבחינה פרקטית הקשר עם ההורים יכול להתממש דרך ערוצים זמינים אחרים. 

ית זאת בשל העובדה שהסלולר הוא מדיום התקשורת היחיד הדורש מהתרמילאי החלטה עקרונ

והצהרתית עוד קודם הטיול אם לקחת אותו או לא, בעוד שאר אמצעי התקשורת קיימים באופן 

 נתון כמסוף נגיש במהלך כל הטיול. 

הרמה השלישית נוגעת לאופן שבו הטיול התרמילאי מרחיב את אפקט המעבריות 

הסלולר )=התפקוד שלו כאובייקט מעברי( אל מעבר לגיל ההתבגרות. הדיונים על תפקידו של 

ילדים עוסקים בין היתר בהארכת האפקט המעברי על ידי הסלולר מעולמם של -ביחסי הורים

הפעוטות והילדים לזה של בני הנוער. בהקשר הישראלי השירות הצבאי מאריך את תפקודו 

 Cohen, Lemishהדומיננטי של המדיום לצורך קשר של החייל עם הוריו אל סוף שנות העשרה )

& Schejter, 2008 במובן זה התקופה הארוכה של הטיול, הניתוק הגאוגרפי והסכנות .)

הפוטנציאליות מעניקים לגיטימציה לתביעה ההורית לשאת את הטלפון בתרמיל המטייל ובאופן 

סימבולי להמשיך את השימוש המעברי בסלולר גם בשנות העשרים והשלושים של בנם. במובן זה 

המוצהרת של הטיול טמונה בכמיהה לחוויית ניתוק  נוצר קונפליקט שכן מצד אחד מטרתו

מההורים, אך מצד שני המרחק והניתוק הופכים את הקשר עם ההורים לדומיננטי גם בגיל 

מאוחר זה. בכך מתבטא היבט נוסף של תופעת התרמילאות ההולכת ומתרחבת, המוסברת כביטוי 

(. Cohen, 1995ית )לתהליך התארכותה של תקופת ההתבגרות בחברה המערבית המודרנ

תהליכים אלה תורמים להתאחרות שלב ההיפרדות הרגשית והפיזית של הצעיר ממשפחתו, 
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(. אולם בעוד שבתקופת הילדות והצבא המשתמשים Noy, 2007ולהתקתו לזירה התרמילאית )

צמודים למכשיר ללא הפסקה, בהקשר התרמילאי אפשר למצוא אחוז גדול של מתנגדים לנשיאת 

גם כאשר מדובר בטיול ארוך. במובן זה דימויו של הסלולר כחבל טבור זמני המתייבש הסלולר, 

(, מקבל בהקשר הישראלי תפנית מעניינת: Ling, 2004ונופל תוך כדי הפרדה בריאה ונורמלית )

רגע ההיפרדות הולך ומתרחק, שנות התלות הולכות ומתארכות, והמורטוריום התרמילאי משמש 

 קיטוע מכוון של חבל הטבור, ולו לתקופה זמנית. מעין ניסיון מודע ל

 

 הסלולר כסמל סטטוס מהופך 

מטען הרגשות השלילי שהטלפון הסלולרי מעלה בתרמילאים מעניק לו משמעות סימבולית 

נוספת. אולם בניגוד לאובייקט המעברי אין זו הרחבה של מטפורה קיימת אלא היפוכה. כמו 

מילאי משמש הסלולר סמל לדימויו ולמעמדו של הנושא אותו. יומי, גם בטיול התר-בהקשרו היום

יום משמש הסלולרי סמל סטטוס חיובי המלווה בניסיון מתמיד להציגו כלפי חוץ -אולם ביום

(Campbell, 2006 ואילו בהקשר התרמילאי גם אלה הלוקחים סלולר נמנעים במתכוון ,)

עותו במרחב התרמילאי והמקומי, מלהחצינו. הנרטיב של התרמילאי המתנתק וניסיון היטמ

יוצרים היפוך במשמעות החברתית של הסלולר, וממצבים אותו כסמל סטטוס שלילי. התנהגות זו 

מדגימה את הטיעון שלא רק מאפייני אימוץ וצריכה של מדיה מגדירים את זהות המשתמש, אלא 

פיסת עולמו של גם פרקטיקות הימנעות משקפות את ה"עצמי" ומבטאות מרכיבים מזהותו ומת

(. במובן זה יש כאן החלה של הטיעון גם על Wyatt, 2005; Rosental & Ribak, 2011הצרכן )

פרקטיקות הימנעות חלקיות, המתוחמות לפרק זמן קצוב ולמרחב מוגדר, ובכל זאת משמשות 

 מצע לביטויי זהות אלה. 

דרך שני  בהקשר התרמילאי, אפשר להבין את תפיסת הסלולר כסמל סטטוס שלילי

מרכיבים בזהותו העצמית של המטייל שמהם הוא מנסה להשתחרר: הזהות הטכנולוגית המערבית 

נתפס הסלולר כסמל המבטא מרחב תרבותי  והזהות הפסיכולוגית. ברמה הטכנולוגית המערבית

שממנו שואף התרמילאי לברוח. המזרח הרחוק נתפס בעיני התרמילאים כהיפוכם של ערכי 

מיננטיים: הישגיות, רכושנות, שדרוג תמידי וכולי. תנאי אינהרנטי לחוויה המערביות הדו

(, communitasהלימינלית טמון בפן הקולקטיבי שבה ומתבטא בהיעדר רכוש, סימני דרגה ומעמד )

כאשר המוטיבציה להיטמע בתרבות המקומית מתבטאת בין היתר על ידי אימוץ דפוסי לבוש 

(. ואכן, חלק מהגדרתם העצמית Maoz, 2004ק יד ועד סיגריות )ושימוש בפריטים מקומיים, מתי

(, היינו הדגשת עוצמתה של החווייה התרמילאית going nativeשל התרמילאים היא האותנטיות )

 ,Wangשלהם ואמתיותה, תוך השוואה תמידית לתרמילאים הממוסחרים, המזויפים והבורגנים )

סלולר היא פרקטיקה להגדרה עצמית של אותנטיות. נוכחותו של ה-(. בהקשר זה דווקא אי1999

( שנמצא "חצי mass touristהזלזול של התרמילאים, הרואים עצמם כאותנטים, ב"תייר ההמון" )

(: 92רגל בבית", מתבטא לעתים ביחס לסלולר שנושאים התרמילאים "ההם", ובניסוחה של מורן )

'ה צעירים מוציאים סמרטפונים. זה היה "זה הפך למכה, אתה יושב במסעדה ופתאום סביבך חבר

פשוט הלם. אני מסתכלת עליהם במבט מוזר: 'הלו! מה נסגר אתכם? אתם בהודו! תתנתקו קצת!' 

זה נראה לי ממש נחות )...( זה כמו שלקחתם את אמא אתכם בתרמיל". הסלולר נתפס כאובייקט 
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ריך, יש ייחודיות להתקשר זר לסיטואציה המקומית, בניגוד לערוץ ה"אותנטי": "אם באמת צ

 (. 00דווקא ממקומות מקומיים ולא מטלפון סלולרי שהבאת מהבית" )בילי, 

במובן מסוים מתחולל היפוך באופן שבו משתמשים בני נוער באובייקטים תרבותיים 

(. אפשר Marsh, 2005ותקשורתיים פופולריים כקונצפט תרבותי המסמל חיבור לתרבות המערב )

לדמות זאת למנהג הגורף של התרמילאים במזרח ללכת ללא שעון. הסלולר והשעון, שתי 

יומית בחברה -טכנולוגיות הנישאות על גוף האדם הם סמלי סטטוס בולטים בנוכחותם היום

המערבית, ונעדרים בחברה התרמילאית כחלק ממימוש הנרטיב התרמילאי של "לחיות בכאן 

ן מסמלת ניתוק מהזמן המערבי והצהרה של רצון לחיות ב"עכשיו" )ניר, ובעכשיו". הסרת השעו

(, ונטישת הסלולר מסמלת ניתוק ממה שמתרחש "שם", וביטוי של רצון לחיות "כאן". בכך 0223

מנסה התרמילאי לצמצם במודע את המרחב הפוטנציאלי שלו, מכזה המאפשר נוכחות סימבולית 

(, למרחב מקומי המוגדר Adams, 1992; Burgin, 1996ומדומיינת במרחבים מרוחקים )

 מנוכחותו הפיזית בלבד.

ההתנגדות לסלולר מבטאת את תפיסת המסע התרמילאי כטקס  ברמה הפסיכולוגית

מעבר וכמבחן התבגרות של הצעיר המערבי. האתגרים הפיזיים שמעמיד הטיול לפני הצעיר 

מאכלים הדורשים הסתגלות לא פשוטה. כוללים מאמצים גופניים חריגים, מזג אוויר משתנה, ו

במקביל מודד התרמילאי את עצמו גם ביחס לאתגרים הפסיכולוגיים שהטיול מציג: יכולת 

היטמעותו בתרבות המקומית ובקהילת התרמילאים, ויכולתו להתמודד )לעתים לראשונה( עם 

ו, לבגרותו הגעגועים והריחוק מהבית. כל אלה נתפסים בנרטיב התרמילאי כמבחן ליכולותי

(. ברוח זו מתארים המרואיינים את הניסיון להימנע מהשימוש בסלולר Noy, 2007ולעצמאותו )

(: "לא לקחתי 02כחלק מכללי המשחק של המבחן האתגרי שלפני התרמילאי, ובניסוחה של לירון )

ש סלולר כי רציתי לראות בפעם הראשונה איך אני מתמודדת עם הלבד, המרחק והניתוק". השימו

בסלולר נתפס כהקהיה של קשיי הניתוק והמרחק, וממילא כמעקף ההתמודדות שצריך לעבור 

 התרמילאי כחלק מהנרטיב הקשוח של הטיול.

תפיסה זו מרחיבה את הבנתנו על משמעותם של המדיום כאובייקט פיזי הנישא על גופו 

יב התרמילאי עוסק של האדם, ושל מטפורת הסלולר כפרוטזה. אחד מהקולות הדומיננטיים בנרט

 ,Noyהמתוארים בסיפור חוויותיהם של המטיילים ) embodiment-בחוויית הגוף ודפוסי ה

(. האתוס התרמילאי של האתגר וחוויית החופש מוגשמים ומבוטאים דרך הגוף, 2004 ;2002

לאי חוויותיו, אתגריו ומטלותיו. חוויית הגוף בטיול כולו תופסת מקום מרכזי ומכונן בשיח התרמי

עצמו, ולעתים הטיול כולו ממוסגר בפריזמת "מסעו של הגוף". שיאה של החוויה הוא ה"טרק", 

שהוא מעין "טיול בתוך טיול", חזרה לטבע ראשוני. ה"טרק", כמבחן חניכה רווי ריגושים, מספק 

מבחן התמודדות עם היצרים הבסיסיים והגוף הטבעי, הרחק מהמרכז המתורבת. במובן זה 

(. ייתכן שהיכולת לחוות את הגוף הטבעי Noy, 2007כמטונימיה לטיול בכללותו ) משמש הטרק

הטלפונים  –( והפרוטזות המלאכותיות embodimentוהאותנטי מחייבת השתחררות מהגילומים )

(. Richardson, 2007שהופכים לחלק מהגוף האנושי בעידן הטכנולוגי ) –הסלולריים בהקשר זה 

הטכנולוגיות נתפסת כהשלה של אזיקים דיגיטליים, ומאפשרת חוויית  השלה זמנית של התותבות

חופש פיזי ופסיכולוגי בבחינת "שיבה אל הטבע" ואל חוויות הגוף הקדם טכנולוגי. ואכן, 
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מרואיינים מקבוצת המטיילים הסלולריים הדגישו שבימים שהם יצאו לטרק רגלי בהרים הם 

 דרם, והעדיפו לצאת "נקיים", כהגדרתם. הותירו את הטלפון יחד עם שאר חפציהם בח

נקודת מבט חשובה שלא נדונה במחקר נוגעת בהיבטים המגדריים של התופעה. מחקרים 

רבים עסקו בהשוואת פרקטיקות השימוש ובמשמעויות המוענקות לטלפון הסלולרי בקרב בני 

ר יש השלכות (. במקביל, למאפייני המגדLemish & Liebes, 2001נוער בנים ובנות )למשל: 

(. מחקר עתידי Noy, 2007הנוגעות לחוויית הטיול התרמילאי, לאופיו ולקשיים העולים בו )

יצטרך לבחון כיצד הבחנות אלה באות לידי ביטוי בתפקודו של הסלולר במהלך הטיול, בייחוד 

 ,Lingבטחון אישי במרחבים זרים ) –ובייחוד למשתמשת  –לאור היותו מדיום המעניק למשתמש 

(. ברובד אחר השינויים המהירים בשוק הטכנולוגיה ובשוק הסלולר בעולם מחייב בחינה 2004

מחודשת ומתמדת של ממצאי המחקר. הוזלת מחירי הסלולר מחד גיסא והתרבות נקודות 

קפה" מאידך גיסא, מותירות בניגודם את שני צדדי דילמת נשיאת המכשיר. -"אינטרנט

ם לעובדה שמטיילי הודו בשנים הקרובות יהיו הראשונים שנולדו ההתפתחות הטכנולוגית נוגעת ג

 (. Shari et al., 2008לתוך האינטנסיביות הסלולרית, ולהשתייכותם לדור ה"מחוברי יתר" )

אולם גם לגביהם יש לבחון אם חיבור היתר יגרור אחריו חוסר יכולת להתנתק מהמכשיר גם 

במרחב התרמילאי, או שמא אינטנסיביות זו תוביל דווקא לכמיהה עזה יותר לפסק זמן 

 אסקפיסטי ומנותק ככל האפשר, ללא עומס תקשורתי וללא טלפון סלולרי.
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