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אוהביה של שריל סנדברג, מספר שתיים  בפייסבוק והמנהלת בפועל 

מבקריה  עסקי.  וגאון  פמיניסטי  אייקון  בה  רואים  החברה,  של 

בארה"ב,  בבחירות  הזרה  ההתערבות  למחדל  האחראית  בה  רואים 

לדליפת מידע אישי ולהפצת פייק–ניוז. כולם מסכימים שמדובר באישה 

הכי חזקה בעמק הסיליקון. כעת מסבירה סנדברג איך הלקחים 

להתמודד  לפייסבוק  עוזרים  המטלטלת  מהפרשה  שהפיקה 

את   שינה  בעלה  של  הפתאומי  מותו  כיצד  הקורונה,  משבר  עם 

ולמה  זוגה החדש  בן  ובין  בינה  הכיר  גיסה  איך  נקודת המבט שלה, 

הסדר ליל  את  לחגוג  כדי  בזום  להשתמש  העדיפה  היא  אפילו 
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 �כל מה שעברנו בפייסבוק בשנתיים האחרונות עזר לנו מאוד להתכונן למשבר הזה. 
לפני כן לא ידענו מה זה פייק–ניוז ולא היו לנו מערכות שיודעות להתמודד עם זה. עכשיו 
יש לנו מערכות ענק שמסוגלות להתמודד עם מיסאינפורמציה. כשהקורונה פרצה הבנו 

שאנחנו לא יכולים לתת לאינפורמציה שיכולה להזיק להיות מופצת אצלנו�

רוצה סוף מהאגדות. 

למעלה: עם בעלה 

המנוח, דייב גולדברג; 

למטה: עם ארוסה, 

טום ברנטל
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 "כשחזרתי לעבודה אחרי שבעלי נפטר, יכולתי להיכנס לכל חדר ופשוט הייתה 
משתררת בו דממה. וזה הרגיש נורא. לא ממש הצלחתי להבין את זה. והלכתי למארק, 

 אמרתי לו: 'אף אחד לא מדבר איתי'. והוא אמר, 'הם חוששים. כולם רוצים לדבר 
איתך. הם חוששים שהם יגידו את הדבר הלא–נכון, אז הם לא אומרים שום דבר'"

 היא עושה את כל 

מה שהוא לא יכול. 

 עם מייסד 

ומנכ"ל פייסבוק, 

מארק צוקרברג

צ
"
ח

 י
י,

אי
י	

פ
י	

א
 ,
י 

פ
י	

א
 :

ם
מי

לו
צי



17. 04 . 2020  � ימים   7  �  

× × ×

×

"כשאתה מתמודד עם מוות, העולם לא נותן לך רשות להיות מאושר. דיברתי עם 
אנשים מבוגרים שאיבדו הורה בילדותם, ומה שאמרו היה, 'הרגשתי אשמה אם 

הייתי בסדר'. אני זוכרת שחמותי אמרה לי זמן קצר אחרי שדייב נפטר, 'את תתחתני 
שוב ואני ארקוד בחתונה שלך'. האישור שלה היה כל כך חשוב לי"

לטעון שלא רצינו 

לדעת את האמת 

זה פשוט לא נכון. 

סנדברג מעידה 

מול ועדת חקירה 

של הקונגרס
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