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�דפוסי שימוש באינטרנט בקרב מאמיני� ניאו: פאגאניז��סייבר

 רינת קורבט/  פאגאניי� ישראליי� 

 

 מחקר זה עוסק בהצטלבות של שני אלמנטי� מרכזיי� המלווי� את החברה האנושית כמעט 

קהילות דתיות , עד לעשור האחרו� של המאה העשרי�.  טכנולוגיה ודת�משחר ההיסטוריה   

ת השתייכות� למרחב גיאוגרפי משות� וביצוע פולחני� קולקטיביי� במרכזי� אופיינו באמצעו

אנו עדי� להתהוות� , ע� צמיחתה והתרחבותה של רשת האינטרנט, לאחרונה. קדושי� גשמיי�

. והפיכתו של מחרב זה לספירה דתית ייחודית, של קהילות וירטואליות דתיות במרחב המקוו�

� נעזרי� בטכנולוגיות תקשורת מתווכת מחשבי� למטרות מאמיני� דתיי, בעיד� הוירטואלי

יצירת שיח וקשרי� חברתיי� ע� , מגוונות בנעות מאיתור מידע ואודות מנהגי� ואמונות דתיי�

וא� לצור  ביצוע פולחני� וירטואליי� , מאמיני� בעלי השקפות עול� דומות או מנוגדות

(Campbell, 2005a; Kong, 2001) . 

 

 רוחניי� באינטרנט בחנה את –מחקרית העוסקת בחקר הביטויי� הדתיי� מרבית הספרות ה

ממצאי המחקרי� . השימוש הדתי באינטרנט של מאמיני הדתות והממוסדות והמונותיאיסטיות

מעידי� על הצור  של מאמיני� המשתייכי� לקהילות דתיות אלו להצדיק באמצעות נרטיבי� 

קהילות דתיות מסורתיות מקיימות משא . רנטושיחי� שוני� את השימוש הדתי שלה� באינט

ומת� בנוגע לשימוש בטכנולוגיית האינטרנט משו� שטכנולוגיה נתפסת לעיתי� קרובות 

 .(Campbell, 2005b; Fernback, 2002)חילונית ומנוגדת לערכי הדת , כמודרנית

 

י� של דתות האינטרנט פתח בפני החוקרי� הזדמנויות חדשות וייחודיות לחקירת ביטויי� דתי

 ,Luckmann, 1967 in Krueger(כפי שהגדיר� תומס לוקמ� " בלתי נראות "–בלתי ממוסדות ו 

המחקר הנוכחי עוסק בחקר דפוסי השימוש . בשל מיעוט הממצאי� האמפיריי� בנוגע לה�, ) 2004

ומבקש לתרו� לגו� הידע המחקרי המתהווה , פאגאניי� ישראליי��באינטרנט של מאמיני� ניאו

, המאמיני� הניאופאגאניי� מחזיקי� במגוו� אמונות. נושא הביטויי� הדתיי� באינטרנטב

המאפייני� המשותפי� לתנועות . פרקטיקות ודתות המשתייכות אל תנועות הפאגאניז� המודרני

הסתמכות על הדתות , ההתייחסות לטבע כקדוש וכמושא לסגידה: הפאגאניז� המודרני ה� 

קדות בפולח� ומיתוס ונטייה לכיוו� פוליתיאיז� או פנתיאיז� יותר התמ, הפאגאניות העתיקות

כיו� קיימי� אתרי� רבי� המוקדשי� לפאגאניז� המודרני ברשת . מאשר מונותיאיז�

על א� שחלה עלייה בשכיחות האמונה בכישו� ופאגאניז� בעיד� המודרני היא עדיי� . האינטרנט

ה צור  בסודיות . טורי� רחבי� ברחבי העול�איננה נתפסת כאמונה דתית לגיטימית בקרב סק

גיאוגרפית שבמסגרתה יוכלו המאמיני� לרכוש �פאגאניי� ליצור קהילה מקומית�מקשה על ניאו

פאגאניי� רבי� פוני� לרשת האינטרנט על מנת למצוא �מאמיני� ניאו, לכ�. ידע דתי ופולחני

,  ולאתר מידע דתי, ובהרוחנית אשר אותה ה� מתקשי� למצוא בסביבת� הקר�קהילה דתית
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 ,Fernback, 2002; Klassen, 2002; Mclntosh(פולחני ורוחני המסייע לעיצוב זהות� הדתית 

2004; Pearson, 2002; Strmiska, 2005 . ( 

 

במסגרת מחקר זה נבחנו שתי שאלות מחקר במטרה לאתר את דפוסי השימוש באינטרנט של 

 : פאגאניי� הישראליי� �המאמיני� הניאו

 ?פאגאניי� הישראליי��� סוגי השימוש באינטרנט של המאמיני� הניאומה •

 ?פאגאניי� הישראליי��מה� התפיסות בנוגע לשימוש באינטרנט של המאמיני� הניאו •

 

פורו� פאגאניז� בישראל הקיי� : שאלות אלו נחקרו בהקשר של מרחב פאגאני ווירטואלי ספציפי

יגמה האיכותנית ומתודת התיאוריה המעוגנת המחקר התבסס על פרד. מראשית שנות האלפיי�

נערכו ראיונות עומק , כמו כ�. בשדה על מנת לבצע תהלי  ניתוח תוכ� של השיח המקוו� בפורו�

תהלי  ניתוח . פאגאניי� בולטי� אשר נבחרו מקרב משתתפיו�מובני� ע� מאמיני� ניאו�חצי

יתוח של תוכ� פרוטוקולי כמו ג�  הנ, התוכ� של דגימת הודעות פורו� פאגאניז� בישראל

ניתוח התוכ� של ). 2003(התבצעו בהתא� לארבעת שלבי ניתוח התוכ� אשר הציע שקדי , הראיונות

ניתוח נושאי המדגי� את סוגי השימוש באינטרנט : השיח הפורו� ובראיונות חולק לשני סוגי�

התפיסתיי� של וניתוח טיפולוגי המבוסס על תיאוריית חמשת המודלי� , בקרב משתתפי המחקר

 . המדגי� את התפיסות של המשתתפי� בנוגע לשימוש זה, (Campbell, 2005a)קמפבל 

 

המשקפי� את תכני , במסגרת הניתוח הנושאי נמצאו חמישי� ושבעה משתני� נושאיי� משניי�

: משתני� אלו אורגנו במסגרת שמונה משתני� ראשיי�. השיח המקוו� בפורו� פאגאניז� בישראל

, טבע, רוחניות�פרקטיקות דתיות, סמכות, אינטראקציות חברתיות, שיתו� מידע, יותהגדרות דת

, המשתנה הראשי השכיח ביותר היה הגדרות דתיות. הקהילה הפאגאנית ותוצרי תרבות וחברה

הניתוח הטיפולוגי העלה כי המודלי� . דבר ההול� את האופי התיאולוגי והפילוסופי של הפורו�

קרב משתתפי המחקר היו האינטרנט כמרחב מידע והאינטרנט כמרחב התפיסתיי� השכיחי� ב

תוצאות אלו הובילו לקביעת הקטגוריה המרכזית המאפיינת את השיח בפורו� . פולחני�דתי

שהיא הניסיו� להבנות את זהות הקהילה הפאגאנית , ובראיונות בנוגע לשימוש באינטרנט

 . הישראלית

 

הוכחו ככליי� אנליטיי� יעילי� לבחינת סוגי השימוש הניתוח הנושאי והניתוח הטיפולוגי 

תוצאות המחקר מצביעות על כ  כי . והתפיסות בנוגע לשימוש באינטרנט של מאמיני� דתיי�

פאגאניי� אי� רתיעה דתית או אידיאולוגית �למאמיני� הניאו, בניגוד למאמיני דתות אחרות

שנ� תפיסות הקיימות בקרב� המגדירות י, ע� זאת. ממשית משימוש דתי בטכנולוגיית האינטרנט

 . את האינטרנט כמתאי� לשרת מטרות צרות ומוגבלות בלבד

 

�המחקר מציע תיאוריה המבקשת להסביר את דפוסי השימוש באינטרנט של המאמיני� הניאו
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התיאוריה מציגה מספר מאפייני� מרכזיי� של . פאגאניי� כפי שהשתקפו בתוצאות המחקר

פאגאנית אשר משפיעי� על אופ� השימוש שלה� �ניי� והקהילה הניאופאגא�המאמיני� הניאו

 : התיאוריה מחולקת לשלושה צירי�. במרחב המקוו�

 אינדיווידואליז� לעומת לכידות קהילתית .1

 ידע נסתר לעומת גלוי .2

 .מאבק דתי לעומת שיתו� פעולה .3

 

הציר השני . י הציר הראשו� מתייחס לצרכי היחיד לגבי הקהילה הפאגאנית אליה� הוא משתי

ואילו הציר השלישי מתייחס לצרכי . מתייחס לצרכי המידע והידע של חברי הקהילה הפאגאנית

. יציבותה והתפתחותה, הקהילה הפאגאנית בכללותה הנדרשי� לה על מנת לשמור על קיומה

מתוארי� בפירוט כל אחד מ� הצירי� הללו והשלכותיה� על השיח המקוו� , המסגרת הדיו�

אנו מציעי� מספר כיווני מחקר עתידיי� לבחינת הנושאי� אשר , לסיכו�.  הישראליהפאגאני

 .  הועלו במסגרת המחקר הנוכחי
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