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 ירתקצ
 

בפרוייקט  ת נוכחותה של קהילת מעשההמחקר הנוכחי בוחן את טענ

להצלת הזמר העברי פועל  של צוות קטן הארגוןהוא ֶזֶמֶרֶשת . ֶזֶמֶרֶשת

   מעשהכלי מחקר איכותניים שימשו לזיהוי קהילת. מראשית הציונות

 הודעות בפייסבוק 299,  התכתבויות דואר אלקטרוני15,300בתוך 

. 2010-2012בשנים ערוץ היוטיוב של הפרוייקט  ביםגולשופעילות 

 55% שבה מעשה קהילת קיומה שלמצביעות על אכן תוצאות המחקר 

תחום "במרכיב  - 29%, "פרקטיקה"מרכיב  התקיימו במהאינטראקציות

קהילת המחקר חושף איפוא בבירור ". קהילה" במרכיב 16%  –ו " עניין

  . וללא הכוונהאופן סמויב ,ארגוןהסביב  שהתפתחה פעילה מעשה

 
 פרוייקט, ארגון,  חברתיותאינטראקציות, מעשהקהילת : מילות מפתח

 

Abstract 
 

The present study examines the claim of the presence of 

Community of Practice in the Zemereshet Project. Zemereshet is 

an Organization of a small team working to rescue (from 

extinction) of early-Zionism Hebrew songs. Qualitative research 

tools were utilized to identify the community of practice within 

the 15,300 e-mail correspondences, 299 messages on Facebook 

and social activities in the Zemereshet YouTube channel during 

the years 2010-2012. Results indicate the existence of a 

community of practice in which 55% of the interactions were in 

the "practice" component, 29% in the "Domain" component and 

16%  in the "community" component. These results clearly 

expose a vibrant community of practice that have been subtly 



and unconsciously developed around the Zemereshet 

organization. 
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בואמ  

פנים  או וירטואלית( המתאגדים ביניהם  מוגדרת בספרות המחקר כקבוצת אנשיםמעשהקהילת    

 ,מומחיותםו הידע שלהם מקתלהעותשוקה  עניין משותף וחולקים, באופן לא פורמלילרוב  ,)אל פנים

 .(Wenger, McDermott & Snyder ,2002, p. 4) מתמשכת פעילות תוך

 היא בהןהחברות . קובעות את מטרותיהן ומייסדות את מנהיגותן,  מתארגנות בעצמןמעשהקהילות 

 מונות עשרות ואף מאות וחלקן קטנות חלקן ).Wenger & Snyder, 2000(על פי בחירה אישית 

ואף  כחלק מארגוןפורמאלית מוכרות יש ה.  הן מתפצלות לתת קהילות קטנות יותרלעיתים .אנשים

 מתקיימיםחלקן ב. )שם( בלתי נראות ואף פורמליותאינן ויש ש ,) (Wenger, 2006מתוקצבות

 גוף מרכזי של מספר נמצא ןרובאצל . וירטואליות לחלוטין הןמפגשים פנים אל פנים ואחרות 

תם לנושא מפעילה את הקהילה והם משמשים לה כמנהיגות אינטלקטואלית משתתפים אשר תשוק

לפעילויות משותפות ומגלים מעורבות  יו שאנשים חוברים יחד,או הלכולןהמשותף  .)שם (וחברתית

 .Smith, 2003)(הדדית 

 ןבארגו מעשהת וקהיל

 הן, "יבש"ם  כבמאגר נתונישלא.  ולעידכונוידע הארגונילתורמות בארגון  מעשה תוקהיל   

 לגלות יש בכוחן .ם אנושייםוסיפורי תגובותבאמצעות , "חיות" בדרכים ידע חשיפת מאפשרות

 מספקות הן, מבחינה חברתית . אליומגיעות אינן שמערכות פורמאליות של ידע סמויים היבטים

 כולן לא (Wenger, 1998). םלחברי חשובה עניין משותףסביב  זהויות בשל ההתקבצותל "בתים"

פורצות החוצה ש ויש, נשארות בתחום הארגון שבו נוצרושהן יש מ. (Poor, 2011)ניתנות לתכנון 

 .(Wenger & Snyder, 2000)חברים מארגונים אחרים אינטראקציות עם וכוללות 

  מעשהקהילת  מודל ונגר של

, ם ענייןחות :חברתיותאינטראקציות  ם שלבן שלושה מרכיבי מעשהשל קהילת מודל  מציג ונגר   

 .(Wenger, 1998) קהילה ופרקטיקה

  " הענייןתחום"מרכיב 

 וזיהוי פירוש. הוי ולמידה זה מזהיז:  זה מתנהלות אינטראקציות חברתיות משני סוגיםבתחום   

. להבדילם מאנשים אחריםו  לזהות את חברי הקהילה על פי העניין המשותף שהם חולקיםיכולת



אינטראקציות ב .)שם (במה להשתתף וממה להתרחק, ה לשים לב למלמיין לחבריםמסייע  הזיהוי

 & Hubert, Newhouse)והן פנים אל פנים  הן וירטואלית,  לומדים זה מזהחברי הקבוצה למידה

Vestal, 2001 ; Salavuo ,2008).( 

 "הקהיל" מרכיב

  . מידעעזרה הדדית ושיתוף ,דיונים משותפים:  זה כולל שלושה סוגי אינטראקציותמרכיב   

 "פרקטיקה"מרכיב 

 .של משאבים משותף רפרטוארבניית אינטראקציות הקשורות לל מתייחס "פרקטיקה" מרכיב   

חלקם  .(Wenger, 1998) ועוד  כלים,סיפורים ,התנסויות ,כגון, מגווניםכולל תכנים תוכן הרפרטואר 

 טריה של בית החולים בקפאחיות תשיחבכגון , שלא במודעוחלקם  שיטתי באופןבמודע ונאספים 
 .ן שלהפרקטיקהשל ה משותף רפרטואר לההופכת , טיפול בחוליםאודות

 ).שם (מעשה קהילת התהוות להכרחית , במקבילוהתפתחותם הקהילה מרכיבי תשלושנוכחות 

 

שלא הן במכוון והן , מתפתח עם הזמןה בתהליך אבולוציוניבארגון  צומחות רבות מעשהקהילות    

 .  )Wenger, 1998) Squire & Johnson, 2000 ; ; Liedka , 1999 במכוון  

 

  ֶזֶמֶרֶשתפרוייקט 

מראשית הציונות ועד קום המדינה  שוחרי זמר עברישל ארגון כ 2007בשנת הוקם  ֶזֶמֶרֶשתפרוייקט    

כחברה  הוכר הפרוייקט.  מהכחדהוחשו צורך לפעול להצלתשבעת מייסדיו  אשר ,")המוקדם"להלן (

 בהקמת מתמקדתו  פעילות. ואינו מוגדר כקהילה מכל סוג שהואללא כוונת רווח הציבור לתועלת

המאגר  .zemereshet.co.il)( ֶזֶמֶרֶשת  - הפרוייקט באתר המוקדםזמר ה של וירטואלימאגר מידע 

 מידעחים לשויש ה .בסיוע אנשי אקדמיה ומומחיםנבדקת  מהימנות המידע כשציבורהנבנה בשיתוף 

יש  ,פייסבוקב"  לעםֶזֶמֶרֶשת"פוסטים בדף מפרסמים יש ה, )ל"דוא"להלן (לקטרוני בדואר הא

מקליטים  או  שמקיים הפרוייקטבאירועי זמרמשתתפים ה וישהצופים בערוץ הפרוייקט ביוטיוב 

  שיריםאלפיהיום  מכילמאגר ה .")יםִעְדְרָמְז"להלן ( ם לצורך תיעודהתקופהשירי את  בקולם

, קישורים, תמונות, תווים, עבודות אקדמיות, ביוגרפיות, מחבריםהשירים והאודות  מידע, ביצועיםו

 . תוכניות רדיו ועוד, ראיונות

 קהילת שאלת נוכחותה של את העלתה, זמרשת בפעילויות  של הציבורהאקטיבית ומעורבות   

 . זהבארגון  מעשה

שבאו לידי כפי  קהילת מעשהמרכיבים של לענות על שאלה זו באמצעות בחינת  אימטרת המחקר ה

 .ֶזֶמֶרֶשת ארגוןב חברתיות אינטראקציותב ביטוי 

 

 



 המחקר

בפוסטים בפייסבוק , )ל"דוא"להלן (בהתכתבויות דואר אלקטרוני    במחקר נותחו יחידות תוכן 

 .תיואיכותנ ותבשיטו התבצע וניתוחם הנתוניםאיסוף  .ובנתוני גלישה ביוטיוב

 :ו כללכלי המחקר

 15,300 1162שנשלחו על ידי , 2010-2012בשנים  ֶזֶמֶרֶשת של פרוייקט ל"דוא התכתבויות 

  .אנשים

 299  אנשים29שנשלחו על ידי , 2010-2012בשנים  " לעםֶזֶמֶרֶשת"פייסבוק  בדףפוסטים . 

 2012בשנת  ביוטיוב ֶזֶמֶרֶשתערוץ ב נתוני גלישה. 

. קהילת מעשהשל אינטראקציות ב  (Wenger, 1998) מודל ונגרקטגוריותעל פי  קודד שנאסף המידע

  .המתאימות מהקטגוריות אחת בכל נכללו אינטראקציות מספר הופיעו  בהםביטויים

 

 תוצאות

 קטגוריותעל פי חברתיות  אינטראקציותנו ימוי, פייסבוקבול "דואבהתכתבויות ה תוכן יבניתוח   

 ):1טבלה ( קהילת מעשהשל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



אינטראקציות קטגוריות של ל בפרוייקט זמרשתפייסבוק ל ו"דואהתכתבויות בהיגדים מיון  :1 טבלה
  קהילת מעשהב

 תת קטגוריות         קטגוריות 

  קהילת מעשהשל        

 )דוגמאות (םהיגדי

   תחום עניין

 בין להבחיןהמאפשר זיהוי 

צוות הפרוייקט ואוהדיו 

 לאחרים

מפעלכם ", תבורכו, "!דה רבה לכם על זה שאתם קיימיםתו"
, "י קום המדינהנ זמר עברי לפהואחקירה שלנו הנושא ", "המבורך

החייאת " ..."ידיעת הזמר העברי שלפני קום המדינה" ,"תרומתך"
 "הזמר העברי

 ,"הכרתי לא", "...כי... שלמדתי",  ..."לא ידעתי" למידה 
 "  לדעתנית/סקרן/"נת/נייןמעו/רוצה/ת/מבקש/אבקש/אשמח"

  קהילה

 ..."מאמינה ש...אני" ,...אני ממש בעד","לדון", "דנו", "דיון" דיון

, "?...האם מישהו יכול", )חומר(ים /ת/מחפש, לסייע, עזרה, לעזור עזרה הדדית
  "?...על מי מכיר שיר עברי ישן"

 " ...פרטים על המופע", פת/משתף, לשתף אתכם שיתוף מידע 

  פרקטיקה

רפרטואר משאבים בניית 

 משותף

ֶזמרֶשת-חדשות, דפי מידע - פרסומים ֶ , "רשימת תפוצה", תשבץ, ֶ
 ..."חשיפתכם לפייסבוק חשובה ומפיצה את המסר שלכם", להירשם

, "הזנת חומרים לאתר", תקלה, "נגן הרדיו", אתר - ֶזֶמֶרֶשתאתר  
ֶזמרֶשתרדיו " ֶ  ?  משנה מסויימתהאם ישנה דרך למצוא שירים", 'ֶ

, פת/מצרף, ה/אני מעביר, כם/לךים //תתי/שולח  - תכנים לאתר 
שירים עתיקים ", הקלטנו, "ברשותי שירים ישנים", צירפתי, ים/מצורף
 "לאוסף

 , אחותי, הורי,סבא שלי/סבתא/אבא/אמא/חמותי - סיפורים והתנסויות 
באתי ", "...שרתי במקהלת" ...מכירה מילדותי",ות/תי/ משפחה,אחי

מעונין לשלב את פעילותכם היפה ", "...ואף סחבתי עימי עוד חבר
 "בכל מה שקשור ליהדות וציונות

 ,"הקלטה מהאירוע/תמונות", "שאירגנתם ...האירוע" - אירועי זמר 
 "מקוה שתתחילו מסורת של הופעות גם בצפון", כרטיס, קהל

, "זמרדעיםמפגש ", זכרונכם, זכור ,ת/זוכר - מפגשי זמרדעים 
 השומר"/מקהלת משמרותות /יותיק", גבונים, זמרדעות

 "משמר העמק/הצעיר

ֶזמרֶשתפינת ", "גימל בלילה" - השתתפות בתוכניות רדיו  ֶ ֶ" 

 

  כי רוב,נמצאבכל אחת מהקטגוריות אינטראקציות החלקן היחסי של ) באחוזים (בכימות   

 "קהילה" קטגורייתב - מיעוטןואילו  ,)55%( "פרקטיקה"בקטגוריית התקיימו  האינטראקציות

 :)1תרשים (, )16%(



 N = 3435  על פי קטגוריות קהילת מעשהשל  אינטראקציותהתפלגות : 1 תרשים
                   

      

פרקטיקה, 
55%

קהילה, 16%

תחום עניין, 
29%

  

 )באחוזים(כימתנו , הקטגורי  כלבתוךהאינטראקציות במטרה לבחון את היקף    

  ):2,3,4 תרשימים(בנפרד  אחת מהןכל בשקטגוריות התת של ציות האינטראק את 

  N = 990  "תחום עניין"ת יקטגוריתוך ב שנמצאואינטראקציות התפלגות : 2 תרשים
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נמצאו בתת קטגוריה " תחום עניין"בהאינטראקציות מחצית מככי ,  לראותאפשר 2מתרשים    

  ).51%( מידהבתת קטגוריה שעסקה בל ןכמחציתו ,)49%( וייקטהפרזיהוי ב שעסקה

 



  N = 563   "קהילה"קטגוריית תוך שנמצאו באינטראקציות התפלגות : 3 תרשים
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עזרה  בשעסקה נמצאו בתת קטגוריה" קהילה "בקטגורייתרוב האינטראקציות , 3 תרשיםעל פי    

 ).16% (דיוןשעסקה ב קטגוריה בתת ןמיעוטו) 63%(הדדית 

   N = 1884   "פרקטיקה"קטגוריית שנמצאו בהתפלגות אינטראקציות : 4 תרשים
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מאגר של  םתכניעסקו ב" פרקטיקה "בקטגוריית רוב האינטראקציות כי, ראותאפשר ל 4תרשים מ   

  .)1%(תוכניות רדיו באתר הפרוייקט ו לשטכניים  היבטיםב עסקו ןמיעוט ואילו, )64% (פרוייקטה

 

 

 

 

 



   בנפרדפייסבוקבל ו"דואב קהילת מעשה נוכחותביטוי ל

בודדנו את ,  בנפרדפייסבוקהול "דואה באינטראקציות קהילת מעשהנוכחות  הערכתל    

 ):5-8תרשימים () באחוזים(  אותןכימתנווהאינטראקציות שנמצאו בכל אחת מהן 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

כל קטגוריות לאינטראקציות בניתן ביטוי ל והן בפייסבוק "הן בדואלהבחין כי  אפשר 5תרשים ב   

, )57%(" פרקטיקה"בקטגוריית ל "בדוא הגבוה ביותר נמצא האינטראקציותאחוז  .המעשהקהילת 

 ).14% ("קהילה" בקטגוריית ,ל"אף הוא בדוא ,הנמוך ביותרו

 הפרוייקט זיהויבפייסבוק עסקו ב" תחום עניין"בקטגוריית רוב האינטראקציות , 6תרשים על פי 

 . )56%( בלמידה ל עסקו"בדוא האינטראקציות רובואילו  ,)99%(

 "עזרה הדדית"ב עסקול "בדוא "קהילה "קטגורייתבהאינטראקציות רוב כי , ניתן לראות 7תרשים ב

 להבחין  ניתן כמו כן .)60%( "שיתוף מידע"בבפייסבוק עסקו אינטראקציות הרוב בעוד ש ,)68%(

 ).0%(בפייסבוק דיון  תואינטראקצי בהעדרן של

 פרוייקטה עבורתכנים ב ול עסק"בדוא" פרקטיקה "קטגורייתב האינטראקציות רוב, 8תרשים על פי 

  .ל"הן בפייסבוק והן בדוא, )1%(בענייני זמרדעים ובאירועים , עסק בפרסומים מיעוטן ואילו, )66%(

 

 

 

קטגוריית  תוךבהתפלגות אינטראקציות  :6 תרשים

  =895N =   95N ל ובפייסבוק"בדוא "תחום עניין"
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על פי קטגוריות של התפלגות אינטראקציות  :5 תרשים
  ל ובפייסבוק"בדוא קהילת מעשה

N =    291 N = 3144 
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קטגוריית תוך בהתפלגות אינטראקציות  :8 תרשים 

  ל ובפייסבוק"דואב "קהילה"

446N =   117N =                
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קטגוריית תוך בהתפלגות אינטראקציות : 7 תרשים
  ל ובפייסבוק"בדוא "פרקטיקה"

1803 N =  81N =  
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 יוטיוב ב ֶזֶמֶרֶשת ערוץ

 צפיות 1076 ונמצא , ביוטיובֶזֶמֶרֶשתערוץ עשרת הסרטונים המובילים בבנתוני גלישה  כימותב   

)Views( וסימן Like" "אחד  ) 2טבלה(:  

 אינטראקציות חברתיות בעשרת הסרטונים המובילים בערוץ ֶזֶמֶרֶשת ביוטיוב :2 טבלה

 וידאוטון סר
 

Views Likes Comments 

 - - 237 ֶזֶמֶרֶשת -) נומי נומי ילדתי(שיר ערש 

 - - 143  לציוןהמנון ראשון: ֶזֶמֶרֶשת

 - - 125 הייתה צעירה בכינרת: ֶזֶמֶרֶשת

 - - 107 חתול מילל

 - - 104  אילה ויעל אבירם-) צילי וגילי(שתי בנות : ֶזֶמֶרֶשת

 - - 83 )רהקיץ עב(שנה חדשה : ֶזֶמֶרֶשת

 - - 74 הזורעים בדמעה:  בעמקֶזֶמֶרֶשת

 - - 71 ֶזֶמֶרֶשת -) עוד מעט ירד אלינו(שבת 

 - 1 69 )אויפן פריפעטשיק/ חדר קטן (בית -אלף : ֶזֶמֶרֶשת

 - - 63  טקס פואה גרינשפון-) חליליות(ערב בגליל 

 
 

  ומסקנותדיון

תוצאות  .פרוייקט ֶזֶמֶרֶשתב קהילת מעשה  שלנוכחותה סוגייתמטרת המחקר היתה לבחון את    

 . זוהמחקר מאששות נוכחות 

של חברתיות אינטראקציות נמצאו  ,פייסבוק של הפרוייקטהל ו"דואהת בניתוחי תוכן התכתבויו

  ,(Wenger  & Snyder, 2000)  ארגון תוךב תוהמתפתח מעשהת וקהילשלא כ, עם זאת. קהילת מעשה

 ציר מרכזי שימשו שפעולותיוכ, ֶזֶמֶרֶשתארגון  סביב התגבשה במחקר הנוכחי מעשההקהילת 

שקהילת המעשה  סביר להניח, גדר כקהילה מכל סוג שהוא לא הוארגוןמאחר שה .פעולותיהל

 ,Wenger) פעילות מתמשכת במהלך,  ובלתי מכווןבאופן סמויסוג המתפתח ן היא מהשהתהוותה 

McDermott & Snyder ,2002). 

  ? זמרשת סביב ארגוןקהילת מעשה תהוות לההביא מה ,נשאלת השאלה

 ,Wenger, McDermott & Snyder)קהילת מעשהפוח לטי הנחוצים מספר תנאים  לכךחברו כי ,נראה

2002).: 

 שונותדרגות השתתפות 

אנשים בעלי הצטרפות  המאפשרות  של השתתפותשונותדרגות  מציע קהילת מעשהמבנה טוב של    

 , שנוהל בידי צוות מצומצםפרוייקטהסביב כי  ,עולהמתוצאות המחקר . )שם (שוניםמניעים 

בדף פרסום פוסטים  ,ל" חומרים בדואשליחת:  הציבורהשתתפותהתקיימו דרגות שונות של 

לפני קום  נושא החקירה שלנו הוא זמר עברי" ( בתחוםידעפניות במטרה לשפר , פייסבוקה

 זמר במפגשי נוכחות ,ותתרוממתן  ,)"...באתי ואף סחבתי עימי עוד חבר(" קשר אישי, )"המדינה

 .המעשההתפתחות קהילת  ללכך תרומהשהיתה סביר להניח  . ועוד,הקלטות תיעודבו

 

 



 מרחב ציבורי ופרטי בפעילות 

בין חבריה  הקשרים מחזקת את, קהילת מעשהשל במרחב הציבורי והפרטי פעילות חברתית    

אינטראקציות  ֶזֶמֶרֶשתבפרוייקט  התקיימו ,תוצאות המחקרעל פי  ).שם(ותורמת להצלחתה 

ת מפגשי הקלטו שירת רביםאירועי  נערכו ,בוריבמרחב הצי .ללוחברתיות בשני המרחבים ה

לחוות  החברים  יכלואלהת יופעילוב. פייסבוקבדף הפרוייקט ב פוסטים  פורסמווכן ,"זמרדעים"

 . בה ולהעריך את השפעתהמשתתף מי עודלהיווכח , חלק מקהילה את היותםבאופן מוחשי 

 סייעו, למדו  החבריםםצעותבאמ שפרטניים ל" בחילופי דואבוטאות במרחב הפרטי יופעילוה

אינטראקציות הכי  ,נראה . עם הצוות קשרים חברתייםקשרוואף  לאתר תכנים הציעו , והסתייעו

  .המעשהקהילת להתפתחות  הללו סייעו אף הןבשני המרחבים 

 הקהילההדגשת ערך 

וצאות תמ ).שם (היותה מבוססת מתנדבים בשלולו , החשיבות רבה לקיומהקהילה ערך הדגשת ל    

לא צוות הפרוייקט . מגוונותחברתיות  פעילויותבהודגש הפרוייקט ערך כי , אפשר ללמודהמחקר 

 שירת רביםמפגשי  , כגון,מפגשים חברתיים םאלא יז ,וירטואלי בלבד מאגר מידעהסתפק בהקמת 

 לחונש, בנוסף .בהם סופר על הפרוייקט והודגשו מטרותיו,  ופרטניות קבוצתיות,הקלטות זמרדעיםו

 בערוץ  וידיאו סרטוניוהתפרסמוציבור ההתכתבויות בפייסבוק עם נערכו , רשימת תפוצהלדפי מידע 

סביר להניח .  חשיבותוהשונות שבהן הודגש בתוכניות רדיו הוצגאף הפרוייקט . הפרוייקט ביוטיוב

 .  של הפרוייקטהמעשהת להתפתחות קהיל תרמו ופעולות אלש

 תלהבותהיכרות וה ביןשילוב 

 תחושת".  מרעיונות חדשנייםת התלהבות הנובעבצד" תחושת בית"קהילות מצליחות מעניקות    

ש באתר אינטרנט שימו, פגישות,  כגון,שגרתיותפעילויות  חוזרת שלתבנית   באמצעותמושגת" בית

 עם להתייעץ המרגישים חופשיים,  חברי הקהילהאצלנוחות  מוכרת יוצרת תחושתהתבנית ה .'וכו

 נמצא ביטוי בתוצאות המחקר .)שם (ללא חשש  רעיונות חדשיםלהביעאף ו זה לזה לעזור ,חברים

אני ממש "( דעה  חיוו ,")...על מי מכיר שיר עברי ישן(" עזרה ביקשו אנשים :"ביתהתחושת "ל

שקשור  מה בכל מעונין לשלב את פעילותכם היפה("רעיונות חדשים  ביעלה ולא חששו "...בעד

התלהבות  שביטאו אינטראקציות חברתיות מצאנולא , עם זאת. )1טבלה ( ")ליהדות וציונות

ירידים , כנסיםונגר וחבריו מציעים ארגון  .הפרוייקטשל  מחוץ לפעילות השגרתיתרעיונות חדשים מ

 ).שם ( מהרגיל שונהבדרך קשרים חברתיים ויצירתברעיונות חדשים דיון  למטרות, וסדנאות

 ?וב ביוטיקהילת מעשהלביטוי 

 אינטראקציה זו. )2טבלה  ( אינטראקצית צפייהתה ביוטיוב היהכמעט יחידה האינטראקציה   

 אף,  בעוברים ושביםהצופיםבדומה ליושבי בית קפה  .קהילת מעשהלגיטימית בכנחשבת 

 לבחינתמחקר המשך  נחוץ ).שם ( אצל הצופיםתובנות הפקתההתבוננות בעשיית הקהילה תורמת ל

 . יוטיובלצפייה בסרטונישר   בהקזו הסוגיי

 ל ובפייסבוק" בדואקהילת מעשה לים שוניםביטוי

תרשימים ( פייסבוקוהל "דואבאינטראקציות ה המעשהקהילת  לניתן ביטוי שונהבמחקר הנוכחי    

 ניתן בפייסבוקבעוד ש , עזרה ולמידהאינטראקציות בתחום  בוטאו יותרל"דואב, לדוגמה). 5-8



 יתכן ?מה גרם לשוני זה, נשאלת השאלה. ושיתוף מידע  זיהוישל אקציותביטוי רב יותר לאינטר

מרחב (במרחב הציבורי  שהזלעומת ) ל"דואמרחב (הפעילות במרחב הפרטי השונה של אופי הש

ת קהילהתפתחות למודעות החוסר גם ש  אפשר. של אינטראקציותשוניםסוגים  עודד, )פייסבוק

 .השערות אלה אישושלמחקר המשך  נדרש .ספציפיות יותאינטראקצמכוון של טיפוח  מנע המעשה

 שוחרי של קהילת מעשה ,באופן סמוי וללא הכוונה ,לפלא  להצמחה ,מתחת לסלע הצומחתכרקפת 

הן  ,שנמצאו באחוז נמוךאינטראקציות טיפוח . בטבורה עומדת ֶשֶרֶמ ֶזארגוןכש ,זמר עברי מוקדם

להעלאת  לא שגרתיותפעילויות ותכנון  ,ביוטיוב נוספות אינטראקציות עידוד, ל והן בפייסבוק"בדוא

 .זו הלהמשך התפתחותה של קהיל לסייעיוכלו  - רעיונות חדשים
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