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בימים אלו אנחנו יכולים למצוא את כל מה שאנחנו רוצים בתוך האינטרנט .זהו מקור המידע הקל להשגה
והנגיש הנרחב ביותר בעולם כולו וכל פרט מכל אזור וארץ על פני העולם מסוגל להיכנס לרשת ולהשיג כל
דבר שהוא צריך .מהיבט הסיבות לצריכה ,יש סיבות הקשורות לעבודה וסיבות הקשורות ללימודים ,וודאי גם
סיבות הקשורות לזמן פנוי.
בזמן האחרון התהוותה האופציה לשחק משחקים גם באמצעות האינטרנט ,והפופולריות הרבה שלהם
פתחה את האפשרות הזאת בפני הרבה מאוד ילדים קטנים וצעירים ,בני נוער ובוגרים .בימים אלו ,כל אחד
משחקים
מסוגל להתחבר לרשת ולראות אילו
מיידית
להפעלה
הוא מסוגל להעדיף בשביל לשחק בהם .הווי הפנאי של הזמן המתקדם מעצבת גם את אופן המחשבה של
החברה האנושית ,והפוטנציה שברשותנו כאנשים ליהנות בזמן הפנוי שברשותנו דורשת גם את ההתייחסות
לצורך הזה  -באמצעות משחקים שניתן להשיג מהרשת .אכן חלק מן המשחקים הינם בתשלום וחלק הינם
להורדה בחינם ,אך קיימת עבורנו האפשרות גם לממן חלק מהפעילויות האלו ולהשתעשע מהן ,משום שהן
פעילות בשבילנו ללא הפסק.
היכולת הטכנולוגית של שנות האלפיים העניקה דחיפה עצומה לאותם משחקים .אם לפני כמה שנים
בודדות היינו צריכים להשתמש בכלל המשאבים של המחשב האישי למען להפעיל משחק ספציפי ,אז היום
המשחק הזה מצוי באתרי אינטרנט ,וכל מחשב אישי ממוצע יכול להיכנס אל האתרים האלו ולשחק בהם.
המשחקים האלה נהפכו למשחקים קלים במיוחד וזמינים ביותר ,ורבים בוחרים לשחק בהם בזמן החופשי
שלהם ,או החופשי פחות ,מאשר במשחקים הרציניים .במשחקי הרשת אנחנו מסוגלים לשחק בלי כל קושי,
מכיוון שלא צריך לבזבז זמן רב בהורדת המשחק או בהתקנת דרייברים ושדרוגים ,כמו משחקים שמגיעים
על תקליטורים עתירי נפח רבים.
הדפדפן היום נותן עבורנו מספר כביר של אמצעים שאנחנו יכולים להעביר בעזרתם את הזמן .אנחנו
מסוגלים לצפות בסרטים ולקרוא כתבות ,אנחנו מסוגלים להתמצא באקטואליה ולהיכנס לרשתות
חברתיות .אחת מהתופעות הניכרות ביותר בשנים האחרונות הינה אותם משחקים ברשת שכמות מתגברת
של משתמשים נכנסים לתוכם ומשחקים בהם ,בלי קשר אם מדובר במשחק לבד או בקבוצות גדולות של
גולשים ,כאשר כל אחד מהם מצוי בביתו ,אל מול המחשב הפרטי שברשותו.
משחקי בנות במחשב הינה אחת מהחוויות הטובות ביותר שמסוגלת להשיג כל אחת בשביל להעביר את
הזמן הפנוי שברשותה .עד לפני כמה עשרות שנים לא היו מחשבים אישיים זמינים לכל אחד ואחד ,אם
בכלל היה מחשב .המשחקים היו מעטים ,וככל שעבר הזמן השקיעו מאמץ רב יותר במשחקים הנחשבו
למשחקי בנים ,יותר ממה שהשקיעו בפיתוח משחקים המיועדים דווקא לבנות .בשנים האחרונות אנו יכולים
למצוא עוד ועוד משחקים המיועדים דווקא לבנות ,שמכוונים לבנות  5וממשיכים עד גיל  20ואף מעבר לכך.
יש כאלה המבקשות להיוותר צעירות לתמיד ,ומשחקות במשחקים הללו בהתאמה .המחשחקים המיועדים
לבנות עוסקים בכלל מוקדי ההתעניינות של בנות היום .המשחקים עצמם מסוגלים להיות בתחומי ההלבשה
והאופנה ,בתחומי המזון ,המסיבות והמוזיקה .עבור כל אחד מן התחומים האלו קיימות מגוון רב מאוד של
אטרקציות שניתן להנות מהן .יתרון נוסף גדול מאוד של משחקים המיועדים עבור בנות הינו הגרפיקה.
מדובר במשחקים עשירי גוון וממולאים בצחוק ,שמשאירים תמיד רצון לעוד בכל הנוגע לאווירה החיובית
שהם גורמים בתוך אלו שמשחקות בהם .כל מי שמחפשת את המשחקים האלו ,תהיה מסוגלת לאתר
אותם בעזרת גלישה מאוד פשוטה במנועי החיפוש השונים.
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