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חוברת תקצירים
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דבר יו"ר האגודה

ברוכים הבאים לכנס המדעי השנתי ה-21 של האגודה הישראלית לתקשורת. השנה קבלנו מספר שיא של עבודות מעולות 
והצעות למושבים.  הן מעידות על המגוון הרב של נושאים שבהם עוסקים חוקרי ומרצי התקשורת בישראל ועל האיכות 

הגבוהה של מחקריהם.  

האגודה משרתת את חבריה בכמה אופנים: ארגון וניהול הכנס האקדמי השנתי, פרסום והפקה של כתב העת האקדמי 
"מסגרות מדיה", הכנה והפצה של עלון מיידע, ארגון וביצוע של השתלמויות מקצועיות ופרסום גילויי דעת בנושאים ציבוריים 

שקשורים לעולם התקשורת בישראל. 

הכנס המדעי השנתי הוא האמצעי החשוב ביותר להצגה ולפרסום של עבודות מחקר חדשות. הוא מספק הזדמנות מצוינת, 
בעיקר לחוקרים צעירים, להתנסות בהצגת מחקריהם ועבודותיהם במסגרת אקדמית וביקורתית. זו השנה השנייה לפתיחת 

הכנס להשתתפות של חוקרים מחו"ל. אני מקווה שהתופעה תתרחב בכנסים הבאים. 

האגודה מפרסמת כתב עת אקדמי מקוון, "מסגרות מדיה". כתב העת המקצועי "העין השביעית", מציב גיליונות של כתב 
העת שלנו באתר שלו. כך, המאמרים שמתפרסמים ב"מסגרות מדיה" זוכים לחשיפה רבה יותר. אני מבקש לעודד את מציגי 
העבודות בכנס וחוקרים להגיש את עבודותיהם לפרסום ב"מסגרות מדיה". כתב העת מפרסם גם דו"חות מחקר, תקצירי 
עבודות דוקטור וסקירות ספרים. אני מבקש להודות לפרופ' הלל נוסק, עורך "מסגרות מדיה", ולחברי המערכת על תרומתם 

לקידום כתב העת.  

כדי לעודד מצוינות מחקרית, אנחנו ממשיכים להעניק פרסים מיוחדים לחברי האגודה כולל "פרס הספר מצטיין", "פרס 
המאמר הטוב ביותר", שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר משופטי העבודות שהוגשו להצגה בכנס, ו"הפרס ע"ש ד"ר יובל שחל 

ז"ל"  לעבודה מצטיינת שנכתבה ע"י סטודנט/ית.  ברכות לכל הזוכים בפרסים. 

עלון האגודה משמש צינור עיקרי של העברת מיידע שוטף על הנעשה בקרב חוקרי ומרצי התקשורת בישראל ובעולם. הוא 
כולל מיידע על פרסומים חדשים של חברי האגודה, מאמרי דעה, כנסים בינלאומיים, מענקי מחקר, משרות פנויות, הישגים 
מדעיים ומקצועיים של חברי האגודה, מקבלי ומנחי תארי דוקטור ועוד. אני מבקש מחברי האגודה ומראשי המחלקות להעביר 

למזכיר האגודה מיידע שוטף כזה לתועלת חברינו.  

השנה נחשפו תופעות קשות במערכת היחסים שבין הממשלה לתקשורת כמו השיחות שנוהלו בין בנימין נתניהו לבין מו"ל 
ידיעות אחרונות, העימותים והסערות סביב הקמת תאגיד השידור הציבורי והמסגרת המתאימה להמשך קיומה של גלי צה"ל. 
סקרים שנערכו בשנה האחרונה חשפו שיעור אמון נמוך ומתמשך של הציבור בתקשורת. תופעה שפוגעת בדמוקרטיה.  

האגודה פרסמה כמה גילויי דעת לגבי חופש העיתונות ובכנס יתקיים מושב מיוחד בעניין זה. 

תודה למחלקה לתקשורת, במכללה האקדמית ספיר ולעומדת בראשה, ד"ר אורלי סוקר וציוותה, על אירוח הכנס השנה. 
תודה לחברי ועדת הכנס, לשופטי העבודות ולוועדות הפרסים. תודה לוועד המנהל של האגודה שמשקיע רבות בניהולה 
ובקידומה. תודה מיוחדת לד"ר מתן אהרוני שכיהן שנים רבות כמזכיר האגודה והשנה סיים את תפקידו. תודה לאורי מלכין 
מזכיר האגודה החדש על ארגון פעילות האגודה בשנה האחרונה ולד"ר ניסים כ"ץ, יו"ר פורום הצעירים.  אני מאחל לכל 

המשתתפים כנס מעניין, פורה ומאתגר שיוביל לשיפור העבודות שיוצגו בו ולרעיונות חדשים  במחקר ובהוראה.

בברכה,   
פרופ' איתן גלבוע   
יו"ר האגודה    

תודות ומארגנים

ועדת הכנס: פרופ' איתן גלבוע )יו"ר(, ד"ר אורלי סוקר, ד"ר לאה מנדלזיס

תכנית הכנס: מר אורי מלכין, ד"ר הגר להב, ד"ר נעם פיינהולץ
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תקצירים
מושבים מקבילים 10:00 – 11:30

מושב 1: חקר סטנדרטים בלימודי תקשורת: על הפוליטיקה של הִתקנון
יו"ר: ד"ר ענת לייבלר, אוניברסיטת בר אילן

תקציר 
במושב זה אנו מבקשים לבחון סטנדרטים בתקשורת. תחום חקר הסטנדרטים והתשתיות התפתח בלימודי המדע והטכנולוגיה, בעיקר בעקבות 
עבודתה של סוזן ליי-סטאר. תחום זה שופך אור על הזיקות התאורטיות שבין סטנדרטים, אלגוריתמים ותשתיות פיזיות, כמו-גם על ההשלכות 
הממשיות שלהם בחיי החברה. במסגרת הפאנל אנו מתחקים אחר דרכי הייצור של סטנדרטים בתקשורת, בעקבות קריאתן של סטאר ולמפלנד 
 Star and( לשחזר את "ההתפתחות ההסטורית, ההשלכות הפוליטיות והחדרים אפופי העשן שבהם התקבלו ההחלטות" לגבי הסטנדרטים
Lampland, 2009:13(, בטרם הפכו למובנים-מאליהם ולסמויים מן העין. הסטנדרטים והאלגוריתמים נבחנים לעתים רחוקות בלבד, שכן הם 
מבטיחים ומגלמים יעילות וסדר. המודרנה עצמה יכולה להתפרש כמאמץ נחוש ועיקש לשלוט בכל מה שהוא אקראי ושרירותי; למיין, לארגן 
ולשגרת את הבלתי-צפוי; ולמנוע אפשרות של חריגה או הפתעה )Bauman, 1991( – במלה אחת, לתקנן. כפי שמציין לארקין, קשה לנתק ניתוח 
בקורתי של תשתיות וסטנדרטים מן האמונה המודרניסטית לפיה באמצעות סדר וארגון "התשתיות מביאות לשינוי, ובאמצעות השינוי הן מביאות 

.)Larkin, 2013:332( "לקידמה, ובאמצעות הקידמה אנו משיגים חירות
כמה אירוני, אם-כן, לגלות שהסטנדרטים מּוַחלים על הנוף החברתי באופן לא שוויוני; שהם קשורים, משולבים ומעוגנים זה בזה יותר ויותר; ושהם 
מנציחים, מממשים ומכתיבים פרקטיקות ורעיונות שנושאים משמעות עצומה ליחידים ולקבוצות )Star and Lampland, 2009:5(. בהקשר הזה, 
ארבעת המאמרים והמגיבה של מושב זה יתחקו אחר המשמעות של סטנדרטים עכשוויים בתקשורת בתחומים מגוונים כמו אפליקציות זכרון, 
מימון המונים, סכנות באינטרנט, זיהוי ביומטרי וארכוב לאומי. מה שמשותף לכל הזירות האלו, – הנפרדות מבחינה אמפירית אך קשורות מבחינה 
תאורטית – הוא המאמץ להשליט סדר וארגון בעידן של חוסר וודאות. ואכן המאמרים כולם מאירים שני מתחים שעוברים כחוט השני במאמצי 
הסטנדרטיזציה הנוכחיים – ההתייחסות לסטנדרטים כאל מפגש בין פרקטיקות, גופים וחפצים אנלוגיים ודיגיטליים; וההתייחסות לסטנדרטיזציה 

כאל מאמץ סמוי ושקוף, פרגמטי וסימבולי.

סטנדרטיזציה של זיכרון באפליקציות של פייסבוק
גב' הגר בוחבוט וד"ר רבקה ריב"ק, אוניברסיטת חיפה

"זכרונות כוללים דברים כמו הפוסטים שלך ופוסטים של אחרים שתויגת בהם, אירועים משמעותיים בחיים וכשהפכת להיות חבר/ה של מישהו 
בפייסבוק". 

)מתוך מרכז העזרה  של "פייסבוק", פברואר 2016(
נראה כי בעוד שחוקרים חלוקים בדעתם באשר למשמעויות וההשלכות השונות של זיכרון דיגיטלי והשפעותיו על תחומים שונים באורחות החיים 
)Garde-Hansen, 2009; Mayer-Schönberger, 2011; Schwarz, 2013; van Dijk, 2007(, לרשת החברתית הפופולרית "פייסבוק" יש את כל 
התשובות. מרכז העזרה הרשמי של פייסבוק, שכולל הנחיות והסברים על אפליקציות שונות, בהן גם אפליקציות הזיכרון של הפלטפורמה דוגמת 
"ביום הזה", "סיכום השנה" ו"סרטוני יום החברים", מתאר בשפה לקונית מה כולל בתוכו זיכרון – בהקשר דיגיטלי. אולם, ההסבר הזה לא תמיד היה 

נוכח בדפי מרכז העזרה, ולמעשה חודשים ספורים קודם לכן, ביוני 2015, אותו דף מידע לא הכיל שום הסבר שכזה.
מה הוליד את השינוי, ואת הצורך של פייסבוק להגדיר עבור המשתמשים שלה מהו זיכרון? אפליקציות הזיכרון של פייסבוק עוררו מחלוקת ציבורית 
 Year in review מרגע שהן נכנסו לשימוש. בדצמבר 2014, פורסם מקרה של אב לילדה בת 9, שנפטרה במהלך אותה השנה ואילו אפליקציית
שלפה את תמונתה ו"חגגה" באמצעותה את השנה שעברה עליו כמשתמש פייסבוק. "עבור אלה מאתנו שחוו דברים כמו מוות של בני משפחה 
ואהובים, גירושין או פיטורים מהעבודה", ממשיך המשתמש, "תהליך ההיזכרות הזה הוא לא משהו שאנחנו מעוניינים בו", כתב אז בבלוג  שלו. 
ביקורת דומה הועלתה כלפי אפליקציית הזיכרון "ביום הזה" )On this day(, שהושקה באופן רשמי ב-24 במרץ 2015, לאחר כשנה של הרצה 

ובדיקות, וקבלת משוב ממשתמשים שהתנסו בה.
עבודה זו שואבת מתיאוריות של לימודי סטנדרטים ותשתיות ולימודי פלטפורמות, ובוחנת את תהליכי הסטנדרטיזציה המתרחשים באמצעות 
אפליקציות הזיכרון של פייסבוק, ובאופן ספציפי על ידי שימוש הולך וגובר באלגוריתמים. לצורך המחקר, בוצע ניתוח תוכן טקסטואלי על דפי "מרכז 
העזרה" של פייסבוק, שהנם עמודים טכניים לכאורה, המציעים סיוע ראשוני למשתמשים. בנוסף, נותחו הטקסטים הקיימים בשלוש אפליקציות 
הזיכרון של פייסבוק. מניתוח השיח שבאמצעותו פונה הפלטפורמה אל המשתמשים על מנת להסביר את אפליקציות הזיכרון השונות, עולות 
שלוש אסטרטגיות מרכזיות שבאמצעותן מושג הזיכרון עובר סטנדרטיזציה על גבי הרשת החברתית: )א( טיפוח אגרסיבי של מעורבות משתמשים 
באפליקציות זיכרון; )ב( רטוריקה פוסט הומניסטית; )ג( תפישת העצמי של פייסבוק. אסטרטגיות אלה קשורות ונובעות זו מזו, ובאות לידי ביטוי 

באמצעות קטגוריות השיח שבהן נוקטת הפלטפורמה עצמה.
א. טיפוח אגרסיבי של מעורבות משתמשים באפליקציות זיכרון

אחת הטענות הבולטות של משתמשים בהקשר של אפליקציית "ביום הזה", הייתה כנגד העובדה שפייסבוק בעצם לא מאפשרת להם לכבות 
אותה. כמעט מרגע שהושקה האפליקציה, ועל אף שהיא "שואלת" את המשתמשים – האם ברצונם לקבל התראות ממנה, האפליקציה פועלת 
ב"פיד" באופן אוטומטי, ומציגה למשמשים פוסטים מהעבר באופן מזדמן. בעמוד הקהילות של פייסבוק, ניתן לראות כי משתמשים פונים בבקשה  
לאפשר להם לנטרל את האפליקציה לחלוטין מכיוון שאינם מעוניינים להיתקל בזכרונות שנשלפו עבורם בצורה אקראית ועל ידי אלגוריתם: 
"פייסבוק, בבקשה או שתכבו את האפליקציה בעצמכם או שתאפשרו למשתמשים לעשות זאת", נכתב בשרשור אחד, ואילו בשרשור נוסף שבו 

ניתן קישור למשתמשים שאמור לאפשר להם לכבות את האפליקציה, התגובות טוענות האופציה כלל לא עובדת.
כחלק מההיענות של פייסבוק לדרישות המשתמשים, ולאחר שזו נאלצה לפרסם כמה וכמה התנצלויות פומביות בעקבות שליפה אלגוריתמית 
בלתי רגישה של אפליקציות זיכרון שעוררה ביקורת בקרב משתמשים, פייסבוק מוסיפה בהדרגה במהלך השנה האחרונה כל מיני אפשרויות 
להגדרה והתאמה אישית של האפליקציה. דפי מרכז המידע מתארים את הדרכים השונות שבאמצעותן משתמשים יכולים להתאים אישית עם 
מי הם חולקים זכרונות, באילו זכרונות הם יכולים להיות מתויגים וגם – מערכת סינון זכרונות לפי תאריכים ספציפיים. פייסבוק בעצם אומרת 
למשתמשים שלה – כל עוד האלגוריתם שלנו לא מושלם, אנחנו מאפשרים לכם  לסנן בעצמכם תאריכים שידוע לכם שבהם עשויים לצוף זכרונות 
לא נעימים, ושמהם אתם מעוניינים להימנע. יחד עם זאת, הפלטפורמה עדיין לא מאפשרת כיבוי מוחלט של האפליקציה, ולמעשה הדרך היחידה 



4

להימנע מהיתקלות בפוסטים מהסוג הזה היא באמצעות נקיטת טקטיקה חתרנית של סינון כלל התאריכים שבהם המשתמשים פעילים ברשת 
החברתית – כלומר, מיום ההצטרפות ולמשך שנים קדימה.

פייסבוק יוצרת כאן מעגליות: היא משתמשת בזכרנות דיגיטליים של הגולשים, שמיוצרים על גבי הפלטפורמה ובאמצעותה – כבחומרי גלם, 
שבאמצעותם היא תיצור מוצרים חדשים – בדמות אפליקציות של זיכרון. האפליקציות הללו לא מתפקדות רק ככלים לתהליכי היזכרות, אלא גם 
מעודדות משתמשים להמשיך לייצר תוכן ולשתף מידע באמצעות הפלטפורמה. המידע הזה, כידוע, שווה לפייסבוק הרבה מאד כסף, ועל מנת 

להשאיר משתמשים יצרנים ומשתפים – היא מוכרחה לייצר כל הזמן כלים חדשים שיעודדו אותם לעשות זאת.
ב. רטוריקה פוסט הומניסטית

בבחינת השפה שבה פייסבוק עושה שימוש הן באפליקציות הזיכרון עצמן והן בדפי מרכז המידע שמספקים הסברים לגביהן, ניכרת רטוריקה 
ששואבת משדות סמנטיים של תיאוריות פוסט הומניסטיות. כפי שהוזכר בחלק של התשתית התיאורטית למחקר, רעיונות פוסט הומניסטיים 
עוסקים בהתכה הבלתי נמנעת בין שני קצוות דיכוטומיים – אדם ומכונה. במסך היחיד של האפליקציה נשאלים המשתמשים שאלה: "מעוניינים 

לקבל התראות )Notifications( כאשר יש לכם זכרונות חדשים להיזכר בהם?"
לכאורה מדובר בשאלה שמנוסחת על פי עקרונות השיח המזוהים עם פייסבוק, שכן התראות הן כלי שמזוהה עם הפלטפורמה, והן מתקבלות 
בשלוש תצורות מרכזיות: התראות "פיד" – על לייקים, תגובות ושיתופים של משתמשים אחרים לתכנים שמעלה המשתמש או לתכנים שעליהם 
הוא מעוניין לקבל התראה – למשל פוסט חדש בקבוצה שאליה הוא משתייך; התראות מסנג'ר – כאשר מקבלת הודעה לתיבת השיחה הפרטית 
של המשתמש; והתראות על בקשות חברות חדשות שהתקבלו. יחד עם זאת, החיבור בין זכרונות והיזכרות – שהם תהליכים אנושיים, לבין 

"התראה" שהיא כלי טכנולוגי ואוטומטי באופן מובהק, מייצרת חיבור ששואב מטאפורית מרעיונות של התכה בין אדם למכונה.
ג. תפישת העצמי של פייסבוק

טשטוש נוסף שניכר בטקסטים, הוא זה שבין הפלטפורמה – פייסבוק, לבין המשתמשים עצמם. האופן הבולט ביותר שבו זה נעשה, הוא באמצעות 
שימוש בגוף ראשון – בכותרות מוגדלות ומודגשות. מתחת לכותרת בחלק של התשובה, הניסוח נעשה באמצעות פניה ישירה אל המשתמשים. 
שימוש בגוף ראשון הוא כזה שנועד לייצר זיהוי בין הקורא לבין הכותב, ואכן תדירות השימוש במילה "אני" כפי שאפשר לראות בדוגמה  מתוך 

אחד מדפי מרכז העזרה, מייצרת תחושת קרבה, וטשטוש של סוכנות הפלטפורמה אל מול זו של המשתמש. 
אסטרטגיה נוספת שננקטת על ידי פייסבוק, היא שימוש בשיח מגונן, חברי ואינטימי: "הזכרונות שלך הם שלך, ולכן רק את/ה רשאי להחליט מי 
יכול לראות אותם". הנוסח הזה לכאורה "מזכיר" למשתמשים מי באמת שולט בפלטפורמה ואצל מי נמצא הכוח – אולם מובן שזוהי רק תחבולה 
מילולית, שכן מידע שמשותף על גבי פלטפורמה מסחרית כבר לא נמצא ברשות המשתמשים עצמם. לצד המשפט הזה, דף העזרה מסביר 
למשתמשים כיצד לנהל את הגדרות הפרטיות של אפליקציית הזיכרון, וכך פייסבוק מצטיירת כיישות קרובה אל המשתמשים, שכל מטרתה היא 
לדאוג לפרטיות התכנים שהם משתפים עם הפלטפורמה. פייסבוק מנסחת את ההיבט של פעולת השיתוף – כאילו והיא פלטפורמה ניטרלית 

ומאפשרת, אולם מובן כי שיתוף עם חברים ומשפחה באמצעות פייסבוק, הוא בראש ובראשונה שיתוף עם פייסבוק.
דיגיטלי, שכן דפי מרכז העזרה לא נשארים ממוקדים רק באפליקציות הזיכרון  זיכרון  יותר של  דואגת גם להיבטים רחבים  פייסבוק  לבסוף, 
הספציפיות, אלא חולשים גם לפונקציות אחרות שפייסבוק מאפשרת, ושמהוות חומר גלם עבור אותן אפליקציות זיכרון: אירועים משמעותיים 
שמקבלים תיעוד בפייסבוק – דוגמת ימי הולדת, הודעות אירוסין וסטטוסים רומנטיים – קיבלו כולם דפי עזרה משל עצמם. פייסבוק מבינה שאלה 
האזורים שבהם אפליקציות הזיכרון שלה מקבלות משמעות, ולכן היא מגדירה עבור המשתמשים כיצד להתנהל במצבים שונים, אל מול אפשרויות 

השיתוף שהיא מאפשרת.

מימון המון כתשתית והסטנדרטים שמושלים במנגנון זה
ד"ר רועי דודזון, אוניברסיטת חיפה

סטנדרטים הם דרכים מסוימות, הזוכות ללגיטימציה, לביצוע פעולות חברתיות שונות. סטנדרטים מעוגנים בטכנולוגיות ובהקשרים בירוקרטיים 
ספציפיים. במחקר זה אני בוחן הבנות שונות של סטנדרטים בלימודי מדע וטכנולוגיה )STS( ובסוציולוגיה כלכלית. בעוד ב-STS  הודגשו ההיבטים 
המדירים של סטנדרטים, מחקרים בסוציולוגיה כלכלית מדגישים שסטנדרטים מפורשים חיוניים לעיצוב הוגן של מערכות חברתיות-טכנולוגיות. כדי 
ליישב בין שתי ההבנות הללו, המחקר הזה יבחן מימון המון של מוצרי תרבות כמערכת מורכבת שמזרימה כסף ותשומת לב מתומכי פרויקטים 
ליזמים של פרויקטים, ויתמקד בסטדנדרטים שמעצבים תהליך זה. המחקר מנתח את הבלוג התאגידי של קיקסטארטר )Kickstarter( מאז השקת 
הפלטפורמה ב-2009 ועד ראשית 2016. המחקר מוצא שרשתות חברתיות הולכות ומטובענות כמנגנון אינטגרלי למימון המון ושהאתר מאמץ את 
הארכיטקטורה של רשתות חברתיות. למהלך זה יש השפעות מדירות שכן החשיפה והשימוש ברשתות חברתיות דיפרנציאלית. המהלך הופך את 
ההשתתפות הערה ברשתות חברתיות לסטנדרט משתמע. במקביל, הניתוח מוצא שקיקסטארטר מנסה לשמר יכולת עצמאית לגבש סטנדרטים 

אסתטיים, ויכולת זו עשויה למתן את ההשפעה המדירה של ההישענות של מימון המון על רשתות חברתיות.
ניתוח הבלוג מעלה שהוא מכיל רכיבים סותרים. עם השקת הפלטפורמה מייסדי האתר מדגישים שהאתר ומימון המון באופן כללי קוראים קריאת 
תיגר מבנית על מערכת הייצור וההפצה ההמונית של תרבות, שיצרה לדברי הבלוג זירה תרבות לא שוויונית בה פועלים מספר מתווכים גדולים. 
הפלטפורמה מתארת את עצמה כזרוע הפיננסית של  "הנשגב הדיגיטלי" )וינסנט מוסקו(, סוכן שמייתר מתווכים ומקשר ישירות יצרנים וצרכנים 
של תרבות. אולם, ב-2016 ברור מקריאת הבלוג שקיקסטארטר מאמץ בחום רכיבים מסוימים של תעשיית התרבות ובמיוחד אותם מנגנונים 
שעוסקים בקידוש מוצרי תרבות, ובכלל זה פרסים תעשייתיים )דוגמת האוסקר( וסיקור עיתונאי. בד בבד עם ההתבססות על שומרי סף תרבותיים 
דוגמת העיתונות, הבלוג מבהיר שקיקסטארטר מתפקד גם הוא כמתווך עצמאי. יחדיו, הפוסטים מ-2009 ו-2016 משקפים את האמונה הכללית 
בתעשיית האינטרנט שהיא אכן תייתר מתווכים ותיצור זירה תרבותית הוגנת יותר, אך גם את ההופעה של מתווכים חדשים במקביל להישרדות 

של מתווכים ישנים מסוימים.
רשתות חבריות נוכחות עם הולדת שיטת המימון הזו. בפוסט הראשון בבלוג של קיקסטארטר מובהר שיזמי פרויקטים חייבים להשתמש ברשתות 
חברתיות לקדם את הפרויקטים. ב-2016 מערכת היחסים עמוקה יותר. הפלטפורמה משתמשת ברשתות חברתיות לקדם את עצמה ואת 
הפרויקטים הממומנים באמצעותה באופן נרחב. בנוסף, היא מאמצת את התחביר שרשתות חברתיות פיתחו ולפיו תומכים "עוקבים" אחרי 
מייסדים ואלגוריתמים משרתים את התומכים וממליצים להם על בסיס תמיכות העבר שלהם וה"חברים" שלהם ברשתות חברתיות על פרויקטים 
מתאימים למימון. בהינתן השילוב העמוק הזה, חברות ברשתות חברתיות )בייחוד טוויטר ופייסבוק( נעשית סטנדרט משתמע במובן המדיר של  
STS לאור זאת שמחקרים שבחנו את השימוש ברשתות חברתיות מראה שהשימוש עצמו מרובד חברתית-כלכלית. החשיבות של רשתות 
 relational labor,( "חברתיות גוברת לאור הסלידה שהבלוג מביע מהשימוש בשירותי שיווק שעשויים היות להקל את נטל "העבודה היחסית

Nancy Baym(, שמוטל על כתפי יוצרים שאינם אמונים על המלאכה או סולדים מהחשיפה הישירה.  
ניתוח הבלוג התמקד במתווכים בסביבתה של קיקסטארטר, אולם קריאת הבלוג – בייחוד ב-2016 – מלמדת שקיקסטארטר הציבה את עצמה 
כמתווכת בזכות עצמה. בעוד התלות ברשתות חברתיות מחזקת את התלות של יוצרים במוניטין החברתי שקיים להם והופך מימון המון לשוק 
של סטטוס )דוגמת שוקי האומנות והפלילים(, התפקידים המערכתיים שמאמצת לעצמה קיקסטארטר שמתבטא בקידום פרויקטים מסוימים הופך 
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אותה לשומרת סף תרבותית. העמדה המערכתית )editorial( הזו עשוי ליצור סטנדרטים גלויים יותר עבור יוצרים שיבקשו להשתמש בפלטפומרה 
בעתיד. ביחד עם החשיבות שהפלטפורמה משייכת לפרסים ופסטיבלים תרבותיים, נוצרת רשת של שומרי סף שעשויים למתן את הדגש שרשתות 

חברתיות שמות על מוניטין.

סטנדרטים טכנולוגיים והפוליטיקה של הייצוג
ד"ר אבי מרציאנו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וגב' שרון רינגל, מכללת ספיר ואוניברסיטת חיפה

מחקרי סטנדרטים בוחנים את ההיבטים החברתיים, האתיים והפוליטיים המגולמים בסטנדרטים. שדה מחקרי זה, שצמח בשלושת העשורים 
 Brunsson & Jacobsson,( האחרונים, מבקש לחשוף את תהליכי היצירה, הגיבוש, המיסוד, והשימוש בסטנדרטים, שהם על פי רוב סמויים מן העין

.)2000; Busch, 2011
מאמר זה בוחן את התהליכים הללו באמצעות התמקדות בשני מקרי מבחן: הקמתו של מאגר ביומטרי בישראל ותהליך הדיגיטציה של ארכיונים 
על-ידי הספרייה הלאומית בישראל. הניתוח מראה כיצד סטנדרטים מוסדיים – טכניים ואובייקטיביים לכאורה – מגדירים ממדים שונים של לאומיות 
ישראלית. באופן ממוקד יותר, הניתוח מצביע על הדרכים שבהן ִתקנון של טקסטים וגופים מעצב זיכרון ואזרחות בהתאמה, וכך קובע את גבולות 

הלאומיות.
מקרה מבחן ראשון: הקמת מאגר ביומטרי בישראל

בשבעה בדצמבר 2009 אושר בכנסת "חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע – 2009". 
החוק מסדיר את תכנית הביומטריה הישראלית, שקושרת יחד שתי יוזמות מובחנות ובלתי תלויות: הנפקת תעודות זהות ביומטריות לכלל אזרחי 
ישראל והקמת מאגר ביומטרי שעתיד לכלול את נתוניהם הגופניים. כשלוש שנים וחצי לאחר מכן החלה תקופת מבחן )"הפיילוט"( שנועדה להעריך 
את נחיצות הפרויקט ואת הדרכים המיטביות ליישומו, ובמהלכה ההצטרפות אליו היא וולונטרית. תקופת המבחן הסתיימה בסוף דצמבר 2016, 

ובתומה קבע שר הפנים על הקמת מאגר מנדטורי.
במסגרת מקרה זה נציג ניתוח של הסטנדרטים שעל פיהם יושם פרויקט הביומטריה הישראלי, כפי שאלו מוצגים ב-32 מסמכי מדיניות שונים 
הקשורים לפרויקט. באמצעות ניתוח זה נבקש להאיר את הפוליטיקה החבויה מאחורי סטנדרטים ביומטריים: נאתגר את טבעיותם ואת נוכחותם 
הברורה מאליה; נצביע על אופיים הטכני, המדעי והאובייקטיבי לכאורה; נדון ביחסי הכוח המגולמים בהם ובפרט באפליה ובהדרה שהם מאפשרים 

ומצדיקים. באמצעות כל אלה נבחן סטנדרטים ביומטריים כ"קופסה שחורה" ונעמוד על המשמעויות החברתיות והפוליטיות החבויות בה. 
הניתוח מראה שפרויקט הביומטריה הישראלי קשור באופן הדוק ללאומיות, לא רק משום שהוא מתואר במסמכי המדיניות במונחים של לאומיות 
– כמאמץ לאומי שיש לו חשיבות לאומית בשמירה על הביטחון הלאומי – אלא גם בגלל הקשר הסמלי והפרקטי לאזרחות. תעודות זהות ודרכונים 
הם ַסמן מרכזי של אזרחות, ואילו תעודות זהות ודרכונים ביומטריים, שהנפקתם מחייבת עמידה בסטנדרטים, הם ַסמן של אזרחות מתקדמת 
וכשירה, כזאת שעומדת במדדים שהמדינה הציבה או בחרה לאמץ. הכישלון בהשגת תעודת זהות או דרכון ביומטרי וכן השגתם על בסיס עמידה 
חלקית בסטנדרטים מסמלים אזרחות משובשת. מבחינה זו, סטנדרטים ביומטריים לא משמשים רק כמסנן המעניק חותמת של כשירות לאחדים 

.)Taylor et al., 2007( ושולל אותה מאחרים, אלא גם כאמצעי ליצירת "אזרחות שכבתית" והיררכית
מקרה מבחן שני: תהליך הדיגיטציה של ארכיונים על-ידי הספרייה הלאומית בישראל

מאז שנת 2007, הספרייה הלאומית בישראל החלה לנהל פרויקטים של דיגיטציה שכוללים המרה של מקורות היסטוריים לפורמט דיגיטלי ושימור 
של חומרי תרבות ומורשת שנולדו דיגיטליים. הניתוח במקרה מבחן זה מתמקד בבחירת המקורות המיועדים לשימור והנגשה בפורמט דיגיטלי 
ובתהליך המרתם של המקורות האנאלוגיים לפורמט דיגיטלי. תהליך הדיגיטציה של מקורות ארכיוניים הוא טכני בעיקרו וכולל המרה של מקורות 
מצורתם האנלוגית לאובייקטים דיגיטליים כדי לאפשר את שימורם והנגשתם באמצעות הרשת. ואולם, מחקר זה יוצא מתוך ההנחה שהדיגיטציה 
היא פעולה חברתית מורכבת – מזווית זו, עצם ההתייחסות לדיגיטציה כאל המרה טכנית גרידא היא פעולה חברתית לא פחות מן הדיגיטציה 
עצמה. במילים אחרות, המרתם של מקורות אנלוגיים לפורמט דיגיטלי אינה מסתכמת בפעולה ממוכנת אוטומטית, אלא מדובר בתהליך שמערב 

היבטים חברתיים, תרבותיים, כלכליים, ארגוניים ואידיאולוגיים.
ההנחה המרכזית שמלווה את הניתוח היא שהמקורות שמיועדים לשימור והנגשה ברשת עשויים לשמש סוכני תרבות ולהוות בסיס לכתיבת פרוזה, 
תסריטים, ספרים המשמשים את מערכת החינוך ועוד. לעומתם, מקורות שיוותרו מאחור, עלולים להידחק מן הזרם המרכזי של היסטוריוגרפיה 
ומהזיכרון הלאומי הפופולרי. למרות שלא ניתן לבדוק כיצד תהליך זה עשוי לקבל ביטוי עתידי, בחינת תהליך הדיגיטציה מסייעת ללמוד כיצד העבר 
והעתיד נתפסים בהווה, וכיצד תפיסות אלו מוטמעות בקורפוס דיגיטלי שעשוי לשמש חוקרים, סטודנטים וסוכני זיכרון ותרבות נוספים. מכאן, 
שהסטנדרטים שלפיהם בעלי התפקידים בוחרים במקורות שמיועדים לדיגיטציה והסטנדרטים שמגדירים את אופן סריקתם באמצעות המכונות, 

עשויים לעצב את הזיכרון הלאומי ולהגדיר את גבולות התרבות הלאומית – כפי שזו באה לידי ביטוי בספרייה הלאומית בישראל. 
הניתוח מבוסס על ראיונות עומק שערכנו עם בעלי תפקידים בספרייה הלאומית, על תצפית אתנוגרפית במרכז הדיגיטציה של הספרייה ובארכיונים 
נוספים שהספרייה משתתפת בדיגיטציה של המקורות השמורים ברשותם ועל ניתוח שיח של מסמכי מדיניות שעוסקים בפרויקטים דיגיטליים. 
הניתוח שואב מתיאוריית השחקן והרשת שאפשרה לבחון את תהליך הדיגיטציה כרשת של שחקנים המורכבת ממכונות לצד אנשים. הרשת 
מורכבת מחוקרים, אנשי טכנולוגיה, ספרנים, מכונות סריקה, מחשבים, מצלמות, מנהלי פרויקטים, צלמים וארכיונאים – כולם שחקנים ברשת, 
כשהחיבורים ביניהם הם שמאפשרים את פעולתה. בעוד שגישת השחקן והרשת מבקשת לחשוף את תפקידם של אובייקטים בקיומן של תופעות 
חברתיות )Latour, 2005; Law, 1992(, בניתוח רשת הדיגיטציה ביקשנו לחשוף את תפקידם של בני האדם בתהליך שנתפס כטכנולוגי בעיקרו.

חלקו הראשון של הניתוח מתמקד בשיח שבו בעלי התפקידים בספרייה הלאומית מצדיקים את הבחירה במקורות שמיועדים לשימור והנגשה 
דיגיטליים. בזמן שבו נכתב המחקר, הספרייה הלאומית לא פרסמה מסמך רשמי שמפרט את הקריטריונים לפיהם נבחרים המקורות שמיועדים 
לדיגיטציה. מהראיונות עלה  כי בעלי התפקידים בחרו מקורות שמייצגים "פסיפס רחב, שיווי משקל ועמדות שונות". נוסף על כך נבחרו מקורות 
שמייצגים "חומר מעניין ומושך לציבור הרחב". בחלק זה של הניתוח הראנו כיצד הקריטריונים שלפיהם נבחרים המקורות הארכיוניים לשימור 

והנגשה דיגיטליים עשויים להשפיע על האופן שבו קבוצות חברתיות מסוימות יוצגו )אם בכלל( בארכיון הדיגיטלי של הספרייה הלאומית. 
חלקו השני של הניתוח מתמקד בפרקטיקות הסריקה של המקורות שנבחרו לשימור והנגשה דיגיטליים. בשעה שמרכז הדיגיטציה פועל כתקנו 
הוא מהווה מעין "קופסא שחורה", ופרקטיקות העבודה שבו אינן נתפסות כחשובות לחקירה ולבחינה. ואולם, במהלך התצפית על הסריקה של 
המקורות הארכיוניים גילינו שלא רק בחירת המקורות לסריקה מחייבת קבלת החלטות על ידי בעלי התפקידים אלא גם פעולת הסריקה עצמה. 
במסמך שפרסמו הספרייה הלאומית, ארכיון המדינה והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע באפריל 2014, הם ניסחו "עקרונות הנחיות וסטנדרטים 
לדיגיטציה ושימור דיגיטלי של חומרי תרבות מורשת".  המסמך נועד לענות על הצורך בגיבוש מדיניות, נהלי עבודה אחידים וסטנדרטים לדיגיטציה 
במסגרת הפרויקטים הדיגיטליים של הספרייה הלאומית, ולהתוות קווים מנחים לארגונים נוספים שעוסקים בשימור ובהנגשה של חומרי תרבות 
מורשת. ניתוח המסמך מראה כי הוא מציג תפיסה צרה של תיקנון שעוסקת במימדים הטכניים של תהליך הדיגיטציה ומתמקדת יותר בתאימות 
של הממשקים של המכונות השונות ופחות בממשק של האנשים עם המכונות. המסמך לא מגדיר לעצמו מי הם המשתמשים שיזקקו לסריקה 
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– הספרנים? החוקרים? הציבור הרחב? – ולכן הפתרונות שהוא מציע מוגבלים לממשקים הטכניים ואינם מתמודדים עם הבעיות של העובדים 
בדיגיטציה, או עם השאלות שעתידות להתעורר בקרב משתמשיה. 

סטנדרטים והפוליטיקה של הייצוג
שני מקרי המבחן הללו מדגימים כיצד שאלות פוליטיות מצומצמות לסטנדרטים טכנולוגיים שבכוחם להשפיע על היבטים שונים של לאומיות 
ישראלית, אך בו-בזמן חומקים מדיון ציבורי במשמעות של הכלה והדרה. במקרה המבחן הראשון הסטנדרטים הם למעשה מספרים הקובעים 
את הסף לאזרחות באמצעות הגדרה של רישום ביומטרי מוצלח. במילותיו של ג'וזף פולייזה, מספרים אלה קובעים את גבולות הייצוג באמצעות 
הכלת הכשירים והדרת הבלתי כשירים )Pugliese, 2005(. במקרה המבחן השני הראנו כיצד סטנדרטים של דיגיטציה מתמקדים בהיבטים הטכניים 
ומתעלמים מדיון במשמעויות החברתיות, התרבותיות והפוליטיות של תהליך זה. בכך, השיח מתמקד בטכנולוגיה ולא באחריות המוטלת על בני 
האדם שלוקחים בה חלק. המקורות שנבחרים לשימור והנגשה דיגיטליים עשויים להשפיע על האופן שבו מעוצב הזיכרון הלאומי בפורמט דיגיטלי 
והסטנדרטים לפיהם נבחרים ונסרקים המקורות עשויים להגדיר את גזרות של התרבות הלאומית. באמצעות שילוב שני מקרי המבחן הללו אנחנו 
ממשיגים תיקנון במונחים של הפוליטיקה של הייצוג, ומאירים את הדרכים שבהן פרקטיקות של תקנון מעצבים את מערכת היחסים בין המדינה 

לאזרחיה. 

הגדרות של סיכונים, מי מגדיר ומה זה אומר: כיצד נקבעים הסטנדרטים של ניהול סיכונים הקשורים באינטרנט
גב' נטע זיסקינד, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה

לסטנדרטים יש תפקיד מרכזי בהגדרת ההתנהלות האנושית בתחומים רבים. סטנדרטים מקודדים את המקובל בכל מצב ובאופן מפורש או 
משתמע, מה אינו מקובל )Gorur, 2013(. ההתמקדות במחקר זה היא באופן שבו סטנדרטים לא רק משפיעים על תפיסתנו את העולם אלא 
כיצד הם "בוראים עולמות", כך לדברי גורור, באמצעות פרקטיקות של ארגון, מיון וסידור. בהקשר זה, לסטנדרטים יש מקום מרכזי בתחום מדיניות 

החינוך, בו עוסק המחקר שלי. 
המחקר הוא חלק מעבודת דוקטורט בו אני מנתחת את שיתוף הפעולה של קבוצה מגוונת מאוד של בעלי עניין כדי להגדיר סטנדרטים לניהול 
סיכונים. אבקש להתמקד בהרצאתי בסטנדרטים שמקדם בעל העניין המרכזי והמארגן, הוא משרד החינוך. בעל עניין זה מארגן מגוון של גופים 
במאמץ לניהול סיכונים הקשורים בילדים ובאינטרנט המגיע לשיאו בשבוע האינטרנט הבטוח, המתקיים בישראל משנת 2004. מטרת שבוע זה 

הוא להעלות את המודעות של ילדים והוריהם לסיכונים בהם נתקלים הילדים באינטרנט וכיצד להתמודד איתם.
אין ספק כי השמירה על ביטחון של ילדים בהקשר זה עומד בראש סדר העדיפויות הציבורי. אך כשנוספת לה חוסר ודאות על עוצמתן של 
 Livingstone,( טכנולוגיות חדשות, דיונים ציבוריים ופעולות של קובעי מדיניות הופכים לזירת התגוששות בין עמדות מגוננות לבין עמדות ליברליות
Haddon, & Görzig, 2012 (. כאן אציג התגוששות כזו בין בעלי עניין שונים בישראל, כשכל אחד מהם מקדם את סטנדרטים משלו למדיניות 
ניהול סיכונים; סטנדרטים בהקשר זה משמעותם הסכמה ביחס לקווי מתאר שבתוכם מתנהל הדיון )Tyner, 2014(  ואילו חוקים הם הגדרה 
של התהליכים שמאפשרים יצור ופרשנות של טקסטים שעליהם מתקיים הדיון )Olson & Torrance, 2009(. ניתוח של הנסיונות להסכים על 

סטנדרטים וחוקים מאפשר לשאול מה התהליך מראה על הכוח היחסי של בעלי עניין שונים בניסוח הגדרות אלה. 
משרד החינוך היה בעל העניין המארגן מאז 2006 וריכז את שיתוף הפעולה בין גופים שונים לתיאום הסטנדרטים להגדרת הסיכונים לקראת 
שבוע האינטרנט הבטוח השנתי. הגופים כוללים משרדים ממשלתיים; משטרת ישראל, צה"ל והמשרד לבטחון פנים. בנוסף משתפים פעולה גופים 

מסחריים כמו מייקרוסופט ישראל, אינטל וגוגל וכן עמותות כמו איגוד האינטרנט הישראלי, מכון אדלר, הכפתור האדום וסה"ר. 
השאלה שעומדת במרכז הדיון היא כיצד תהליך הגדרת סטנדרטים של התנהלות דיגיטלית יוצר את מערכת הערכים והאתיקה של משרד החינוך 
 ,)Lampland & Star, 2009, p. 5( ואילו עימותים עלולים להיווצר במהלך העבודה עם בעלי העניין האחרים. מכיוון שסטנדרטים מייצגים ערכים
שאלתי מה אפשר ללמוד מהליך של ניסוח של סטנדרטים של אוריינות מדיה על המניעים והערכים של בעלי עניין שונים הנוטלים חלק בניסוח 

הגדרות אלה. 
שיח הסיכונים

בעבודתו רבת ההשפעה של בק )1992(, הוא טוען כי חברות מערביות מודרניות היו בעבר חברות תעשייתיות והפכו לחברות סיכון. בק דן בסיכונים 
שנגרמים מסיבות טבעיות אך גם כתוצאה מטכנולוגיות מודרניות. עמדות של הורים ביחס למדיה דיגיטליים יכולה להמחיש את המורכבות של 
מאבקי היום יום בחברת סיכון. הורים מביעים את הפחד שהם לא ידעו כיצד להתמודד עם הסיכונים שילדיהם נתקלים בהם ברשת. על אף 
שהפחדים אינם מתממשים תמיד, לריבוי בפחדי ההורים יש השלכות משמעותיות על חייהם )Clark, 2013(. עצם הגדרת הזהות של ההורים 
מנוסחת על ידי מומחים )Smedts, 2008(, כשיותר ויותר מומחים, העוסקים במגוון תחומים, חינוכיים, פסיכולוגיים וטכנולוגיים, מיעצים להורים 

כיצד לנהוג בילדיהם. 
ניהול סיכונים וניהול עימותים

אימצתי את כלי המחקר ששימשו להערכת תהליך הסטנדרטיזציה לניהול סיכונים בעולם הרפואה )Timmermans & Berg, 2003(. החוקרים 
הציגו את הקונפליקטים הנובעים מהאינטרסים השונים של  בעלי עניין בעלי אופי שונה המשתפים פעולה לצורך הגדרת סטנדרטים לפעולה. בעלי 
העניין כוללים חברות מסחריות, גופים ממשלתיים ובעלי מקצוע מעולם הרפואה. הקונפליקט נובע מסטנדרטים שמקדמים אוטונומיה מקצועית 
מהצד האחד ואחריותיות ופיקוח מהצד האחר. במחקר הנוכחי, נשאלת השאלה כיצד העימות הזה מצטייר במאמצים של משרד החינוך לארגן 

את ההגדרה, השימוש וההערכה של סטנדרטים לפעולה שמשמשים להתמודדות עם הסיכונים שתלמידים נתקלים בהם בשימוש באינטרנט. 
הסטנדרטים להערכת הסיכונים שנעשה על ידי משרד החינוך מוגדרים בעזרת סקר שנתי ובו נשאלים הילדים וההורים על הסיכונים שהילדים 
נתקלים בהם ביום יום בשימוש באינטרנט. ניתוח של השאלות לאורך השנים, משנת 2007 עד היום מאפשרים הערכה של התפתחות הערכים 

שהסקר עצמו מגלם ומכתיב. 
הסטנדרטים לפעולה מוצגים בהנחיות שמכתיב משרד החינוך להתמודדות עם הסיכונים והאחריות שעל בעלי העניין השונים לקחת על עצמם 
בהגדרת הסיכונים לקראת שבוע האינטרנט הבטוח. ניתוח של דרכי הפעולה המוכתבות על ידי משרד החינוך מ 2006 ועד היום מאפשרים הגדרה 

של הערכים של המטרות המרכזיות של בעלי העניין. 
לבסוף, הגדרת הסטנדרטים להערכת מימוש דרכי ההתמודדות  נעשה על ידי משרד החינוך בסקר המודד את תחושת ביטחון של התלמידים 
ואקלים חינוכי מיטבי. הסקרים מודדים את רמת האלימות בבית הספר. בין השאר, תלמידים נשאלים על מקומו של האינטרנט והשימושים שנעשים 
בו בהגברת תחושת חוסר הביטחון שלהם. הסקים גם מעריכים את תפקודם של הסגל החינוכי בבית הספר בהקשר זה. הניתוח כלל שאלות 
על מידת האוטונומיה שיש למורים בישום הסטנדרטים הנדרשים על ידי משרד החינוך, ובהמשך לכך לשיפור תחושת התלמידים משנה לשנה.  

ממצאים ראשונים
נמצא כי בתחום הסטנדרטים להערכת הסיכונים גם מי שאינם נמצאים בתחום הפיקוח של משרד החינוך מוגדרים כאחראים לפגיעותם של 
הילדים לסיכונים שחווים הילדים.  כך למשל, בסקרים נשאלים הילדים האם הוריהם מפקחים על פעילותם ברשת. בהמשך לתשובות התלמידים, 
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מגיב משרד החינוך במסמכים רשמיים בהטלת אשמה על הורי התלמידים על חוסר שיתוף הפעולה עם המערכת ובהמשך לכך, להיותם של 
התלמידים חשופים לסכנות. 

בקביעת הסטנדרטים לפעולה, נמצאה השפעת החברה המסחרית שיזמה את שבוע האינטרנט הבטוח גם שנים לאחר שהעבירה את המושכות 
למשרד החינוך. מייקרוסופט היא היוזמת של שבוע האינטרנט הבטוח ב 2004. על אף שהייתה גורם מארגן במשך שנתיים בלבד, הגדרותיה לאופני 
ההתמודדות עם הסיכונים תפסו מקום נכבד במערכי השיעורים של משרד החינוך. זאת למרות ההבדל באופי הסטנדרטים לפעולה שהגדירה 

מאלה של משרד החינוך. 
בקביעת הסטנדרטים להערכת פעילות סגל ההוראה, נראה באופן מפתיע כי לפעולת ההערכה ניתן מקום מצומצם למדי למדידת היעילות של 
הכלים להתמודדות עם סיכוני האינטרנט שהוגדרו על ידי משרד החינוך. השאלות העוסקות בכך מעטות מאוד והוכנסו לסקרי ההערכה לפני שנים 
מעטות בלבד. בנוסף, קיימים שלושה כלים שונים המודדים את ההתמודדות עם אלימות בבתי הספר. חלק מההערכות אינן מועברות לראשי 

המשרד או לראשי המחוזות, ואף אחד מהכלים אינו מאפשר הערכה של היקף האלימות בכלל בתי הספר. 
נראה כי משרד החינוך שם את הטיפול באלימות דיגיטלית בפרט ובסיכונים דיגיטליים בכלל במקום גבוה בסדר העדיפויות שלו. עם זאת, מתעוררים 
עימותים שונים בין מגוון הגורמים ובעלי העניין שנוטלים חלק במאמץ להגדיר את הסטנדרטים להערכת הסיכונים, לפעולות שיש לנקוט ולהערכת 
הפעילות. זאת ועוד, רק על חלק מהגורמים אפשר לפקח ורק חלק מהמאמץ זוכה להערכה מסודרת. לעתים אופן היישום וההערכה נוטל 
אוטונומיה מקצועית מהגרמים הנזקקים לה. כל עוד הטכנולוגיה תמשיך להתפתח ועימה יגדלו הסיכונים, וככל שיותר בעלי עניין יכנסו למעגל 
שיתוף הפעולה, המאמץ למנוע עימותים ילך ויגבר. כפי שהגדיר בק )1992(, בעולם רווי סיכונים, ההתמודדות הולכת ונעשית מורכבת יותר ויותר, 

אך להערכתי המעקב אחריה נעשה מרתק יותר ויותר. 
חזרה לתוכן העניינים

מושב 2 )מורים(:   מהו הגבול? גבולות הלגיטימציה של מורים להוראת תקשורת בבתי ספר
יו"ר ומגיב: ד"ר דוד לוין המסלול האקדמי המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה

תקציר 
בספרם the export of meaning   הגדירו תמר ליבס ואליהוא כ"ץ  )ליבס וכ"ץ, 1989( שלושה סוגי ביקורת המאפיינים צופי טלוויזיה:  ביקורת 
אסתטית, ביקורת אידיאולוגית וביקורת משועשעת.שלושתם  זוהו אצל צופי טלוויזיה בוגרים ורלוונטיים גם להוראת תקשורת בבתי ספר על יסודיים. 
בכוונתנו לעסוק בהשתמעויות של סוגי ביקורת זו במסגרת הוראת תקשורת בבתי ספר. נקודת המוצא היא הגדרת המורה לתקשורת "כסוכן של 

שינוי" )רטנר, 2015(  ובכוונתנו לשאול עד כמה יש לו או לה לגיטימיות "לשנות" את תלמידיהם. 
ביקורת אידיאולוגית היא ביקורת על תפיסות העולם המשוקעות בתוכן המשודר, מצולם, כתוב או דבור. במסגרת זו אנו יכולים להעלות שאלות 
כבדות משקל דבר הנחשבות כליבת החינוך לצריכה ביקורתית  ושנוגעות כולן ליכולות של מורים לעסוק באופן ביקורתי באופן שבו התקשורת 
ממלאת או שאינה ממלאת אחר תפקידיה בדמוקרטיה, )גלעזר ובר, 2000(. ביתר פרוט: האם מורים יכולים לקרוא תגר כנגד תפיסות העולם 
ההגמוניות של החברה הישראלית אם באמצעות אימוץ גישה ביקורתית אידיאולוגית כלפי תכנים, באמצעות הבאת תכנים אלטרנטיביים שבעצמם 
חותרים תחת הגדרות ואמירות יסוד או באמצעות שיגור התלמידים להפיק סרטים וכתבות ביקורתיות. בנוסף, כיצד יכולים מורים אלו להתמודד 
עם התנגדויות: כיצד להתמודד עם מצב שבו התלמיד שמכיר בעיקר את הפייסבוק האינסטגראם והווטסאפ שלו המהווים עבורו מערות הידהוד 
של אנשים החושבים כמוהו מגיב בעוינות כאשר הוא נחשף לתכנים אחרים : האם כמו במשל אפלטון המורים מנסים להוציא את תלמידיהם מן 

המערה ואילו הם חוזרים בסופם של דברים לחיק הצלליות המוכרות?
ביקורת אסתטית מתייחסת להערכה של עבודות תקשורתיות על פי סטנדרטים מקובלים בתחומי האומנויות, האסתטיקה הקולנועית והדרמה 

הטלוויזיונית. 
בחירה בטיפוח סוג ביקורת זה כרוך בשורה של הכרעות: האם הוראת תקשורת צריכה להיות סביב תכנים גבוהים ? פופולאריים? האם יש למורים 
לתקשורת לגיטימציה להגדיר  כ"נחותים" תכנים שאינם עומדים בקנה מידה של אסתטיקה טלוויזיונית אך הם חלק בלתי נפרד מעולם המדיה 
של תלמידיהם  תוך שהם מסתכנים שדבריהם המבקרים את עולם החוויות האסתטיות והרגשיות של התלמידים יחשבו לזלזול )תדהר ומלמד, 
2003(.  באיזו מידה הם רואים עצמם רשאים למנף לעשייה יצירתית את אינצילופדיית הידע של ילדים ובני נוער הגדושה בהיכרות עם דרכי מבע 

פופולאריות )לוין, 2000(  .  
ביקורת משועשעת מתייחסת לידע המבוסס על הנעשה מאחורי הקלעים שמופק בין הידע מהיכרות עם קונבנציות הפקה ועם מדורי הרכילות. 
ליבס וכ"ץ מתייחסים בהקשר זה, בין היתר לשיחות בין צופים על מועד הסיום של חוזי השחקנים שיש להם ועל השפעת  אלו על עלילות הדמויות 
בסדרה.  ניתן לדון בשאלה האם סוג כזה של ביקורת רלוונטית להוראה? האם הוא מקדם חשיבה ביקורתית? ברוח זו, האם לימודי הפקה צריכים 
להיות רק לימודים של "איך עשו ומה היו האילוצים" ? אין ספק שעיסוק ב"איך עשו" מקדם מאוד את הפופולאריות של המורים )גלעזר ובר 2000(,   

אך האם יש מורים שאינם מעיזים ללכת מעבר לו?
הבחירה באוריינטציה ביקורתית  בלימודי התקשורת אינו עניין מנותק מהקשר.  הזהירות שמורים נוקטים בבחירותיהם נובעת הן ממעמדן של 
מגמות להוראת תקשורת בהקשר הבית ספרי והן ממעמדו של החינוך בכלל. ניתן לשאול האם מורים שמלמדים במגמות "בחירה" יכולים שלא 
ללכת אחר רצון הקהל ולפחות לא להרגיז אותו. מעבר לכך,  השיח הציבורי כיום כולל מקרים רבים של תלונות כלפי מורים שנענשו בהרחקה 
לאחר שחרגו מהשורה והשמיעו, בעיקר בהקשר האידיאולוגי, דברים שהרגיזו תלמידים והורים. )ראה מקרה אדם וורטה(. האם יש למורים את 

האופציה לעמוד בפרץ ? 
חזרה לתוכן העניינים

מושב 3: למה לי פוליטיקה עכשיו: תקשורת והמרחב הפוליטי
יו"ר ומגיב: פרופ' מיכאל קרן, מכללת עמק יזרעאל

חשיפה סלקטיבית: גם האישיות של הקהל יכולה להגביר או להפחית תחושת דיסוננס
פרופ' יריב צפתי, אוניברסיטת חיפה

חשיפה סלקטיבית היא אחת ההשערות הוותיקות בתחום התקשורת. היא מוסברת בעיקר באמצעות תיאורית הדיסוננס הקוגניטיבי )למשל 
Stroud, 2011, p. 16(. לפי תיאוריה זו, אם אנשים נתקלים במידע המאיר באור שלילי מדיניות בה הם תומכים או פוליטיקאים עבורם הם 
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מצביעים, מתעוררת תחושת דיסוננס –תחושה צורמת ובלתי נעימה- ובכדי להפחית תחושה זו אנשים בדרך כלל יחליפו תחנה או יפסיקו לקרוא. 
כמעט כל המחקר על חשיפה סלקטיבית בוחן את הקונפליקט בין נטיית הטקסטים לעמדות הפוליטיות של הקהל כבסיס לדיסוננס. למשל, באחד 
המחקרים חושבה מידת הדיסוננס תוך שימוש בעמדות הקהל כלפי הקנצלר הגרמני, מצד אחד, וההצגה החיובית או השלילית של הקנצלר במדיה 
החדשותיים, מצד שני )Donsbach, 2009(. המחקר הנוכחי טוען שגם האישיות של הקהל יכולה להגביר או להפחית תחושת דיסוננס – בדגש 

על הבדלים אישיים באמפתיה. 
אמפתיה מוגדרת כיכולת של אנשים לזהות את מצוקתם של אחרים, לחלוק מצוקה זו ולהגיב באופן רגשי. בעוד הגדרות מוקדמות התמקדו 
בתהליכים קוגניטיביים כמו היכולת להבין את מצבו הרגשי של הזולת, הגדרות עכשוויות של המושג מבינות כוללות הן מרכיבים קוגניטיביים והן 
מרכיבים רגשיים )Blair, 2005(. למרות שאמפתיה כוללת גם מרכיבים מולדים ספונטניים ואוטומטיים )שמתבטאים למשל בנטייה של תינוקות 
רכים להגיב בבכי על צלילי בכי ובנטייה האנושית האוטומטית לחקות הבעות פנים של אחרים(, ההבנה העכשווית של המושג רואה בו כתכונה 
ומזהה הבדלים בין אישיים ניכרים בתכונה זו. להבדלים בין אישיים באמפתיה גם משמעות בחיים הפוליטיים – היא מנבאת למשל סוגים שונים 
של השתתפות פוליטית )Bekkers, 2005( ותמיכה במדיניות רוחה. אמפתיה נמצאה גם כקשורה בתהליכים של דיסוננס קוגניטיבי בהקשרים 
פוליטיים. למשל פלדמן ואחרים )Feldman et al., 2016( מדווחים כי עבור ליברלים אמפתיה קשורה באופן חיובי בתמיכה בשירותי רווחה, אך 
עבור שמרנים נמצא קשר שלילי.  הכותבים מסבירים כי עבור שמרנים האידאולוגיה הפוליטית המכתיבה מעורבות ממשלתית מינימלית לטובת 
השכבות החלשות באוכלוסייה, מתגשת באישיות האמפתית ובכדי לפתור דיסוננס זה, שמרנים אמפתיים מגבירים את עמדותיהם הראשוניות 

ותומכים בעמדות שמרניות באופן חריף יותר באינדיווידואליזם פוליטי.
נטען כי אם הבדלים בין אישיים באמפתיה רלוונטיים לחיים הפוליטיים ולקבלת החלטות פוליטית, היא עשויה להיות רלבנטית גם להחלטות על 
חשיפה לאינפורמציה פוליטית. אם אמפתיה מקדמת דיסוננס קוגניטיבי בהקשרים פוליטיים, ואם חשיפה סלקטיבית מוסברת ע"י דיסוננס קוגניטיבי, 

אזי יתכן שאמפתיה תתרום לחשיפה סלקטיבית באמצעות מנגנונים הקשורים לדיסוננס. 
רוב הספרות בנושא חשיפה סלקטיבית ודיסוננס קוגניטיבי גורסת כי אנשים מסוגלים לצפות מראש הן את נטייתם של טקסטים המפורסמים 
בערוצי תקשורת מסויימים והם את תחושת הדיסוננס שתנבע מהשחיפה לטקסטים אלו. במחקר הנוכחי נטען כי אנשים מסוגלים לצפות מראש 
שאם הם יקראו מסר שלא תואם את האידאולוגיה שלהם, הם עלולים להחשף למסרים המתארים סבל בצד השני של המפה הפוליטית. אנשים 
אמפתיים מצפים לפיכך שחשיפה למדיה המנוגדת לדעותיהם תוביל לתחושת דיסוננס. בהנתן העובדה שאנשים מנסים למנוע דיסוננס, ההשערה 

של המחקר הנוכחי היא שאנשים המדורגים כבעלי אמפתיה גבוהה יטו יותר לחשיפה סלקטיבית לתכנים עקביים עם עמדתם הפוליטית.
השערה זו נבדקה בשני מחקרים מתאמיים, בשניהם נאספו הנתונים באמצעות סקר אינטרנטי. בשני המקרים נאספו הנתונים באמצעות חברת 
פאנלס, המנהלת פאנל גדול של משיבים לסקרים באינטרנט. המשיבים מגוייסים באמצעות מודעות באינטרנט ומקבלים תמריץ על השתתפות 

בסקרים.
במחקר מספר 1, המשתתפים )n = 213( היו ישראלים בעלי עמדות פוליטיות ברורות וקיצוניות למדי )0-3, 7-10 על סולם ימין-שמאל של 0-10(, 
דבר הנדרש בכדי לבחון את עקביות בחירות המדיה שלהם עם האידאולוגיה הפוליטית שלהם. חשיפה סלקטיבית נמדדה  תוך שימוש בשתי 
אסטרטגיות שונות. ראשית, באמצעות שאלון דיווח עצמי ששאל על תדירות החשיפה של המשתתפים לערוצי תקשורת שונים. שנית, באמצעות 
בחירתם בפועל של המשתתפים במאמר דעה בעל נטייה ימנית או שמאלנית מבין שלושה צמדים של מאמרים, מהם נתבקשו המשתתפים 
לבחור ולקרוא. אמפתיה נמדדה גם היא באמצעות שתי אסטרטגיות. ראשית, באמצעות מרכיב הדאגה האמפתית )empathetic concern( מתוך 
סולם הריאקטיביות הבינאישי )Interpersonal Reactivity Index( של דייויס )Davies, 1983( הבוחן מרכיבים רגשיים של אמפתיה. שנית, באופן 
בלתי ישיר, באמצעות מבחן ה"רגש בעיניים" )”reading the mind in the eye” test MIE, Baron-Cohen et al., 2001 ( המודד את יכולתם 
הקוגניטיבית של המשתתפים לזהות רגש בתמונות פנים המכילות רק את אזור העיניים. נמצאה אינטראקציה בין מדד ה"רגש בעיניים" לאידאולוגיה 
בהשפעתם  על צריכת מדיה ימנית. נמצאה גם אינטראקציה בין מדד הדאגה האמפתית לבחירה בטורי דעה. בשני המקרים, אידאולוגיה ניבאה 
בחירה או צריכה של מדיה אידאולוגית באופן חזק יותר אצל אלו שדורגו כאמפתיים יותר. נמצאה גם אינטראקציה תלת-גורמית: אלו שדורגו גבוה 

גם בסולם ה"רגש בעיניים" וגם במדד הדאגה האמפתית נטו יותר לחשיפה סלקטיבית בהשוואה למשיבים אחרים.
מחקר מספר 2 כלל מדגם רחב וגדול הרבה יותר )n =  787(, כולל משתתפים שדרגו עצמם במרכז המפה הפוליטית ובלן את הקשר בשליטה 
על מגוון משתני בקרה פוליטיים ופסיכולוגיים. אמפתיה נמדדה באמצעות אותן שתי אסטרטגיות בהן נעשה שימוש במחקר מספר 1. חשיפה 
סלקטיבית נמדדה באמצעות דיווח עצמי על תכיפות השימוש בערוצי מדיה שונים )כמו במחקר מס' 1( ובאמצעות סולם למדידת הנטייה לחשיפה 
למידע עקבי מבחינה אידאולוגית )TECSE, Tsfati, 2016(. גם בשליטה על דתיות, מוצא, קיצוניות פוליטית,  אותוריטריות, חוסר סובלנות פוליטית, 
השתתפות פוליטית, עניין בפוליטיקה, תמיכה בהתקת דעות מנוגדות, השתתפות בשיחות פוליטיות, והתכונות )מתוך ה big-five( נועם הליכות, 
מצפוניות ופתיחות לחוויה, הנטייה לחשיפה סלקטיבית הייתה קשורה לדאגה אמפתית. כמו כן, גם בשליטה על משתנים מתערבים אלו נמצאה 
אינטראקציה מובהקת בין דאגה אמפתית ואידאולוגיה בהשפעתם המשותפת על תדירות החשיפה למדיה בעלת אוריינטציה אידאולוגית ימנית, 
כך שהקשר בין אידאולוגיה ימנית לחשיפה למדיה ימנית )המהווה עדות לחשיפה סלקטיבית( היה חזק יותר אצל המשתתפים שדורגו גבוה יותר 

על סולם האמפתיה.

הפוליטיקה שמאחורי תפישות של הטיה פוליטית: הבסיס הבין-קבוצתי של דרישת ניטרליות ותגובה להטיה
מר עומר יעיר, האוניברסיטה העברית בירושלים

 In this theoretical synthesis we situate partisans' perceptions of political bias within a context of an intergroup conflict. We
 suggest that when evaluating political bias in the actions or messages of third parties that are expected to be neutral )e.g.,
 journalists or university professors(, partisans do not simply estimate which side is favored by the action/message, but rather
 how that action/message affects, or have affected their group's political struggle. And it is mostly when partisans believe that
 their side is threatened by that action/message that they claim that political bias against their group took place. Moreover,
 we suggest that as part of an intergroup conflict, partisans also consider favorable bias as less serious and objectionable than
 disfavorable bias. After presenting our theoretical framework, we show that findings from several literatures, including the
Hostile Media Phenomenon literature, support our model. We conclude with the implications of our framework.
Theoretical background

 Perceptions of political bias in the media, and in other institutions, are common in many democracies. For example, in the
 United States political elites and media personalities have being claiming for years that there is a political bias in the media
 )e.g., Watts et al. 1999; Levendusky 2013(; moreover, a survey conducted in 2012 revealed that two-thirds of Americans
 believed there was at least a fair amount of political bias in news coverage )Pew Research Center 2012(.  Importantly, these
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 perceptions of bias are said to have mostly detrimental societal ramifications )e.g., Perloff 2015; Yair and Sulitzeanu-Kenan
2015(.

 A common explanation for perceptions of bias in the media is the "hostile media phenomenon". First discovered in  
 the 1980s )Vallone et al. 1985(, this phenomenon, referring to "the tendency for individuals with a strong preexisting attitude
 on an issue to perceive that […] even-handed media coverage of the topic is biased against their side" )Perloff 2015, p. 707(,
 has been replicated numerous times since , and is now considered a "robust phenomenon" )Feldman 2014(. Nonetheless, we
 note that there are discrepant findings within this literature, and that scholars constantly offer diverging explanations for this
 phenomenon )see, e.g., Gunther et al. 2009, 2012; Lee 2012; Reid 2012; Hartmann and Tanis 2013; Perloff 2015(.

Contribution to research in communication
 We contribute to research in communication by offering a general theoretical framework aimed at explaining people's,
 in particular partisans' perceptions of political bias. Importantly, this theoretical framework, which explains both people's
 evaluations of political bias as well as their reactions to political bias, borrows from both findings and theory in various
 literatures, including, but not limited to the Hostile Media Phenomenon literature, and provides a comprehensive theoretical
 synthesis. This synthesis, we believe, provides answers to various unanswered questions in the current hostile media phenomenon
literature, as well as connects this literature addressing perceptions of political bias in the media with related literatures.

Main theoretical arguments
 In this paper we suggest that perceptions of political bias in the media, as well as in other institutions )e.g., academic, the
 judiciary(, should be understood as part of an intergroup competition or conflict, where group members of political groups
 )or "partisans"( mostly aim at winning over the rivals. In many political contestations )e.g., elections, armed conflicts( groups
 are vying for resources, power, status, and eventually triumph over the rival group; yet groups sometimes compete in a
 surroundings where there are third parties which, like referees in a sports match or a judge adjudicating disputes between
 belligerent sides, are expected to be neutral, i.e., not to favor either side, but they could affect the fortunes of the groups. Our
 theoretical model suggests that to the extent that rival groups believe that these neutrality-bound third parties could affect
 the conflict, group members are sensitive to what they believe are infringements of neutrality that threaten their group. In
 such cases, partisans are likely to claim that the third party's actions or messages constitute political bias against their group,
criticize the violation of neutrality, and demand a correction of the bias.

 In contrast, if partisans believe that third party's actions or messages are helping their group, thereby facilitating a triumph over
 the rivals, then in accordance with the motivated reasoning literature )e.g., Kunda 1990(, partisans are more likely to consider
 such supposedly-unfair favorability as acceptable, and are less likely to criticize these infringements of neutrality )Yair and
Sulitzeanu-Kenan 2016(. Partisans, we suggest, are much more sensitive to biases that hurt their group.

 In our theoretical framework we first distinguish between partisans and non-partisans with regard to the evaluation of political
 bias. We then situates partisans' evaluations of political bias and demands for neutrality as part of an intergroup conflict
 between groups vying for dominance and ultimately victory; if partisans believe that the actions or messages of neutral third
 parties pose a threat to their group they are much more likely to claim a disfavorable bias and demand neutrality. Such threat,
 we contend, might arise from several important features of the case at hand, such as whether the third party's action/message
 is seen as disfavoring the group or not )e.g., Yair and Sulitzeanu-Kenan 2015(, but also the social status of each group )Lee
 2012; Hartmann and Tanis 2013( and the potential impact of the action/message )Gunther and Schmitt 2004; Gunther et al.
 2009, 2012(. Ultimately, partisans consider the third-party's actions/messages as either biased against their group, neutral, or
 even biased in favor of their group. Yet, we suggest that as part of an intergroup conflict, bias against the partisan's in-group
is generally considered as much more unacceptable and objectionable than bias in favor of the in-group )Yair and Sulitzeanu-

 Kenan 2016(.
 Finally, after presenting our model we elaborate about the implications of our theoretical framework, including the need for
 scholars of perceptions of media bias to take into account various factors when they study partisans' evaluations of political
bias, and the implications this framework has for attempts to reduce perceptions of media bias.

תקשורת משברית: גברים ונשים בפוליטיקה הישראלית
גב' אסתר כהן-רינסקי, אוניברסיטת בר אילן

 .)An & Cheng, 2010(  בעשורים האחרונים אנו עדים לעניין  הולך וגובר בעולם המעשה ובעולם המחקר לתחום המתפתח של תקשורת משברית
תקשורת משברית )crisis communication(, אשר נחשבת לתת-תחום בתוך יחסי ציבור, מתייחסת למכלול ניהול המסרים התקשורתיים, אשר 
מעסיקים את הגורם הנקלע למשבר בעל תהודה ציבורית )Coombs, 2007a; Fearn-banks, 2011(. במציאות התקשורתית של המאה העשרים 
ואחת אנו חשופים תדיר למשברים מסוגים שונים. בהתאמה, ניתן למצוא מחקרים רבים העוסקים ברמות שונות ובסוגים שונים של משברים 
הדורשים מענה תקשורתי מהיר מצד הגורמים שנקלעים למשבר. ניתן לחלק את המשברים לארבעה סוגים מרכזיים: משבר בינלאומי, משבר 

 .)Gilboa & Magen, 2016( מדינתי, משבר ארגוני ומשבר פרטי של ידוענים ואנשי ציבור
חרף הנסיקה המשמעותית בספרות המחקר על אודות מגדר )Krijnen & Van Bauwel, 2015( ועל מגדר ופוליטיקה ))Frayssinet, 2009, מתוך 
סקירת הספרות עולה בבירור היעדרו של מחקר אינטרדיסציפלינרי אשר עוסק במשולש של מגדר, פוליטיקה ותקשורת משברית. זהו חידושו 
המרכזי של מחקר זה המבקש לבחון האם גברים ונשים בפוליטיקה, אשר נקלעים למצבי משבר מתוקשרים, מתמודדים איתם באופן זהה או שונה. 

רקע תיאורטי
מן הספרות הקיימת עולה כי אמצעי התקשורת, התורמים לעיצוב תדמיתם של פוליטיקאים ואנשי ציבור, מעבירים תדיר מסרים שהפוליטיקה אינה 
תחום "נשי" )Ross, 2010(. המחקר הקיים מדגים כי פוליטיקאים מופיעים בתקשורת יותר מעמיתותיהן הפוליטיקאיות, ללא קשר לאידיאולוגיה 
שלהם או לדירוגם המקצועי. במחקרים השונים העוסקים במגדר בכלל ובנשים בפוליטיקה בפרט, ניתן לראות כי בסיקור נשים בפוליטיקה ישנה 
התייחסות רבה למראה החיצוני, לגילן של הפוליטיקאיות ולסגנון לבושן. זאת בשונה מסיקורם של פוליטיקאים גברים. נשים בפוליטיקה, כאלה 
 .)Frayssinet, 2009( שהצליחו בזירה הציבורית, מתוארות כנשים המאמצות דפוסי התנהגות "גבריים" של כוח, כריזמה, החלטיות וביטחון עצמי
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המחקר על אודות המקרה הישראלי מדגים אף הוא כיצד התחום הפוליטי נתפס כעולם של גברים; עולם שבו גברים מכתיבים את כללי ההתנהגות 
ואת הצורה שבה העיתונות מסקרת פוליטיקאיות ישראליות. נשים מנהיגות בישראל מתוארות כרגשניות, לא רציונליות ונעדרות ידע מקצועי נדרש 
ביחס לעמיתיהן הגברים והן נדרשות לשלול את המאפיינים הנשיים שלהן כדי להצליח במסגרות המוגדרות "גבריות" )לירן-אלפר וצרפתי, 2012(.

התחרות הפוליטית בין שחקנים השואפים להגיע לעמדות שליטה תלויה במידה רבה ביכולתם לשווק את עצמם ולבנות את תדמיתם בזירה 
הציבורית והתקשורתית. הצלחתם )או אי הצלחתם( בהתקדמות במגרש המשחקים הפוליטי היא פעמים רבות נגזרת של המוניטין שלהם בחברה 
שבה הם פועלים )גלילי-צוקר, 2008(. בתוך ההקשר הזה, מובן כי מצב משברי המציג אותם באור שלילי והחושף אותם בקלקלתם עלול לפגוע 
באופן קשה במעמדם הציבורי ובפעילותם הפוליטית. טיפול לא נכון במצב שברירי מעין זה עלול לדרדר את הפוליטיקאי לשפל מבחינת דעת הקהל 
ובמקרה קיצוני לחרוץ את גורלו כאיש ציבור )Fearn-Banks, 2011(. מנגד, ניהול משבר אפקטיבי עשוי למתן את תהודת המשבר ולמזער את 
נזקיו, וקיים מתאם בין האופן שבו גורם נערך, מתכנן ומגיב למשבר, לשאלה כיצד הוא יצלח אותו )Ward, 2011(. מחקרים לא מעטים התחקו 
אחר התקשורת המשברית של פוליטיקאים בניסיונם למזער את היקף המשבר התקשורתי עמו התמודדו )Wigley, 2011(. אולם, מתוך הניסיון 
להתחקות אחר ספרות מחקרית העוסקת בהבחנה בין תקשורת משברית גברית לנשית או בהתמודדות פוליטיקאיות עם מצבי משבר, עולה 
כי ישנו חסר ממשי במחקרים מעין אלו. על אף הספרות המחקרית הענפה המצביעה על שוני בין נשים לגברים, גם בעולם הפוליטי, טרם נערך 

מחקר מקיף הבוחן האם הבדלים אלו באים לידי ביטוי בהתמודדות עם מצב משברי תקשורתיים. 
מערך המחקר

המחקר מתבסס על ניתוח תוכן איכותני של שמונה מקרי בוחן, אשר נבנו כארבעה צמדים )פוליטיקאי ופוליטיקאית( במצבי משבר בעלי אופי דומה. 
לשם דיוק הניתוח המשווה בין מקרי הבוחן ה"גבריים" וה- "נשיים", הצמדים היו פוליטיקאיות ופוליטיקאים במעמד פוליטי דומה )שר/שרה, חבר 
כנסת/חברת כנסת וכד'(. בנוסף, לאור השינויים המהירים במפת התקשורת, ההשוואה בין המשברים הייתה על בסיס פרק זמן של עד חמש שנים, 
 )Coombs, 2007a( משבר פלילי ,)כדי להגדיל את תקפות המחקר. במחקר ישנה הבחנה בין משבר אתי )כהן-אלמגור, אלבר-גנץ וכשר ,2012

ומשבר מקצועי )אריאב וכפיר, 2008(, כאשר בספרות ישנה התייחסות מקיפה לחשיבות בהבנת סוג המשבר ונסיבותיו.  
קורפוס המחקר כולל מעל  ארבע מאות פריטים עיתונאיים. לשם שילוש )triangulation( התבצעו ראיונות עם דוברי שרים ושרות, דוברי מפלגות, 
חברי וחברות כנסת ושרים. יחידות הניתוח של המחקר הן כתבות בעיתונות הכתובה והמקוונת, שפורסמו בשבוע שחלף מרגע הופעת המשברים 
בתקשורת. בכל משבר נאספו קטעי העיתונות מתוך העיתונים "הארץ", "ידיעות אחרונות", "ישראל היום", "מעריב", "גלובס" )עיתונות פופולרית, 

אליטיסטית וכלכלית(. כמו כן נאספו פריטי עיתונות מקוונת מהאתרים השונים בהם YNET, NANA10, וואלה, הארץ, The Marker וגלובס.
קידוד כל החומרים שנאספו, הן מקטעי העיתונות והן מראיונות העומק, התבסס על שישה משתנים מרכזיים שמופיעים תדיר במחקרים העוסקים 
בתקשורת משברית. הניתוח בוצע באופן שיטתי )Structured- Focused Comparison(, כאשר נאספים נתונים על אותם משתנים לאורך כל 
 ;)Benoit, 1997; Coombs, 2007a( ששת המשתנים הנם: אסטרטגיית תגובה למשבר .)George & Bennett, 2005( היחידות של מקרי הבוחן
 Coombs,( טקטיקות המתבססות על ארגז כלים קיים בעשייה התקשורתית בשגרה ובחירום )לימור ואחרים, 2014  ); מהירות תגובה למשבר
2007a(; עקביות שבה הגורם במשבר מציג מסרים עקביים לאורך כל המשבר )Coombs, 2007a(; נגישות לתקשורת המתייחסת לזמינות 
הפוליטיקאי ומקורביו בעת המשבר )לימור ואחרים, Fearn-banks, 2011;2014 (; ופתיחות המעידה על נכונות הפוליטיקאים לחשוף מידע סביב 

.)Coombs, 2007a( המשבר
ממצאים

מתוך המחקר עולה כי קיים שוני באופן שבו גברים ונשים בפוליטיקה מנהלים משבר תקשורתי, על אף שמדובר בפוליטיקאים בעלי מעמד 
זהה המתמודדים עם משבר בעל מאפיינים זהים. לאור העולה במחקר, לרוב, נשים בפוליטיקה יפנו לגישה תגובתית, מהירה ובולטת מבחינה 
תקשורתית; בעוד גברים בפוליטיקה מנמיכים חשיפה בזמן משבר וממתינים שהוא יחלוף. על בסיס מקרי הבוחן שנדגמו נמצא כי לרוב, נשים 
הציגו את תגובתן למשבר בצורה אמוציונלית, תוך שימת דגש על התחושות שלהן והפגיעה האישית בהן. מנגד, מרבית הגברים הנדגמים העדיפו 
להגיב בצורה מקצועית למשבר )אם בכלל(, תוך מתן נתונים אינפורמטיביים ופחות אישיים. נשים הציגו נגישות תקשורתית גבוהה ופתיחות כלפי 
התקשורת, היו נכונות לפרט על המשבר ולהציג את דעתן. גברים הציגו נגישות חלקית לתקשורת בכך שמרביתם לא היו זמינים לתקשורת לאורך 
כל שבוע הדגימה. ניתן לזהות שוני מגדרי גם בבחירת אסטרטגיית התגובה, כאשר מרבית הנשים העדיפו שימוש באסטרטגיה מתקיפה בעוד 
מרבית הגברים בחרו לפנות להכחשת המיוחס להם או העברת האחריות לגורם אחר. עם זאת, לא ניתן היה לזהות שוני בטקטיקות שנבחרו על 
ידי הנדגמים, נראה כי רובם בחרו לפנות לטקטיקה המוכרת של הודעה לעיתונות, ללא הבדל מגדרי. בהבחנה בין שרים לחברי כנסת ניתן לומר 
כי ככל שמעמדך גבוה יותר כך אתה בוחר בתגובה מקצועית וקונקרטית למשבר. חברי הכנסת שנדגמו פנו לתגובה אמוציונלית יותר. בהבחנה 
בין המשברים השונים ניתן לציין כי במשברים פליליים מתקבלות תגובות עם מעט אינפורמציה, אם בכלל. בחלק מהמקרים לא מתקבלת תגובה 
לפרסומים כלל. ההנחה היא שזה נובע מן הייעוץ המשפטי. במשבר אתי ניתן למצוא תגובות אמוציונליות וניסיון להפוך את השיח התקשורתי 
לשיח פרסונלי )נגדי/אני/שלי(. במשברים המקצועיים ניכר כי העומדים במצב המשברי יכלו להיות פתוחים יותר מבחינה תקשורתית – והדבר ניכר 

הן אצל פוליטיקאים והן אצל פוליטיקאיות. 

הגברת במסגרת: ייצוג נשות ראש הממשלה בתקשורת הישראלית 2016-1948
מר אורי מלכין, ד"ר תיקי בלס, אוניברסיטת בר אילן וד"ר יריב בן אליעזר, המרכז הבינתחומי הרצליה

 This research will focus on the manner of representing wives of Israeli prime ministers, as expressed in media outlets. The
 study will review media publications referring to four wives of Israeli Prime Ministers from different periods of time: Paula
 Ben-Gurion )1948-1954, 1955-1963(, Shulamit Shamir )1983-1984, 1986-1992(, Leah Rabin )1974-1977, 1992-1995( and Sara
 Netanyahu )1996-1999, 2015-2016(. The objectives of the study is to try and identify common media frames for representing
 the prime ministers' wives, and are focused on periods during which their husbands were in office. The research questions will
try to review the prominent media frames through which prime ministers' wives are presented in printed press.

 In this research we used the grounded theory, aimed to present and understand the changes in Israeli media and framing
 over 68 years, since Israel's independence to nowadays. Two persons coded more than 1,000 journalistic texts, published
 in 'Yedioth-Ahronoth', the most commonly read, privately owned newspaper in Israel throughout the span of the study. The
 newspaper is considered as having primary influence on public agenda in Israel. More than 96% match percentage of the
coding helped us to create a reliable model.

 The model offers four possibilities for depicting the wives:  the Caretaker, the Hostess, the Advisor and the Spokeswoman.
 These are four central functional duties, which were found to be dominant during our initial study. In addition, there are two
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 possibilities in which the wives were presented by the media: as an independent figure or as a secondary figure )relies on her
husband's position(.

 The prime ministers' wives create media and public interest, as they are considered part of society's elite )Galtung and Ruge,
 1965(. They are often covered by mass media in order to fulfill human curiosity about the personal lives of the state leaders
 )Katz, Blumler and Gurevitch, 1974(. Life which surely affect their professional role.
 Data we have gathered show the increasing interest and growth in the amount of articles concerning the wives throughout the
 years. This prosperity can be explained due to changes in democratic societies and in the media )Scheufele and Tewksbury,
2007(.

 The wives are presented in the media as part of interpretative schemes )Goffman, 1974( that allow readers to identify, interpret,
 process, store and label certain events as information. These media frames impact reader's subconscious, and therefore it is
 important to analyze and understand them )Entman, 1993(.
 In many cases the wives are presented by the media as companions: caretakers of the leader's physical needs, hostesses of
 leaders from across the world, or companions of their husbands as they visit countries worldwide. In other cases, the wives
 are presented as independent figures: spokeswomen that deliver the leader's massages or figures with personal and independent
views concentrating on convincing and advising government bodies.

 This is the first attempt to build a model to describe media frames referring to the Prime Ministers’ wives. We can assume
 that this model could be adopted universally to understand the manner of covering wives of leaders worldwide, and in various
 media forms. The suggested models even allow comparing between the coverage frames of the wives and visually presenting
this comparison.

 Our research will combines theories from disciplines of media research and political science.
Findings:

 Analyzing more than 800 media outlets show the different media framing between the wives, Confirms the model's necessity
 and approves it. While two wives )Paula Ben-Gurion and Sara Netanyahu( were presented as a secondary figures to their
 husbands, other two presented partly independent and not solely as companions. This can be explained by the public positions
 the two had: Shulamit Shamir was the founder and chairman of the Israeli pro elderly association, and Leah Rabin was the
chairwomen of Alut – the Israeli society for autistic children )see model B(.

 Differences were also found in the dominant media frames )see model A(:  Paula Ben-Gurion was mostly presented as a
 caretaker while other three were mainly presented as Hostess. Netanyahu was also presented as caretaker and as an advisor.
 Even though in the media frames her image mostly relies on her husband duty )her tendency to join most of the PM events
 and journeys( framing sometimes present criticism, on her Intervention 'behind the scenes'. In conclusion, despite what often
 shown to the public and the press by Netanyahu's family, she cannot be described as a passive figure. Rabin's involvement, on
 the other hand, is not hidden. She is often presented as a spokeswomen or as a diplomat. It can be explained by her tendency
to represent the county in international conferences and often to be interviewed by the media. In the age of Oslo and Israel-
Jordan peace accords she had a dominant role.

 In accordance with the hypothesis, table 1 shows the growth in public interest and the amount of publications on the wives.

סיקור מות מנהיגים בעיתונות העברית 1904 – 1995
מר ברק בר זוהר, אוניברסיטת חיפה

העבודה המוצגת להלן בוחנת ומתארת את סיקור מותם של 20 מנהיגים פוליטיים ואישים בעלי-שם בין השנים 1904 - 1995 בעיתוני 'חבצלת', 
ו'המודיע'. הטקסטים  'מעריב'  'הצופה',  'על המשמר',  'חרות',  אחרונות',  'ידיעות  העם',  'קול  'דבר',  'המשקיף',  היום',  'דואר  'הארץ',  'השקפה', 
התקשורתיים שעומדים במוקד המחקר מסתמכים על מסגרות תיאורטיות היסטוריות ותקשורתיות-סוציולוגיות, כגון 'זיכרון קולקטיבי', 'אירועי 
מדיה', 'ריטואל', 'נרטיב', 'סדר-יום', 'הבלטה' ו'מסגור'. התשתית התיאורטית והמתודולוגית הרחבה מסייעת לתאר הן שגרת העבודה ואסטרטגיות 
סיקור של עיתונים עבריים לאורך 91 שנים והן את התהליכים שבהם העיתונים העבריים יוצרים 'אירועי מדיה'. מעבר לכך, המחקר משקף כיצד 
עיתונים עבריים מציירים מפת יחסים פוליטיים ומעצבים זהויות קולקטיביות לאחר מותם של עיתונאים, משוררים, סופרים, פוליטיקאים, נשיאים 

וראשי ממשלה.
ליתר פירוט, העבודה עוסקת בכיסוי העיתונאי של הגיליונות שראו אור בחודש שלאחר מותם של 20 אישים פורצי-דרך בתחומם, תוך התמקדות 
בטקסי האבלות היהודיים: לוויה, קבורה, שבעה, חשיפת מצבה )שלושים( ואף במקרים ייחודיים של העלאת ארונות קבורה לישראל. המנהיגים 
שעומדים לניתוח הם בנימין זאב הרצל, מקס נורדאו, מאיר דיזנגוף, חיים ארלוזורוב, זאב ז'בוטינסקי, ברל כצנלסון, חיים ויצמן, יצחק בן צבי, לוי 
אשכול, דוד בן-גוריון בנגב, גולדה מאיר, משה דיין, מנחם בגין ויצחק רבין ופעילי התרבות: אליעזר בן יהודה, חיים נחמן ביאליק, שאול טשרניחובסקי, 
ש"י עגנון, נתן אלתרמן ואורי צבי גרינברג. כפי שניתן להבחין, ישנם הבדלים בין האישים המוזכרים לעיל. השוני בא לידי ביטוי, ביו היתר, הן בעיסוקם 
והן בחשיבותם ובמעמדם בתנועה הציונית ובמדינת ישראל ומספק כר פורה לניתוח אינטר-דיסציפלינארי הנוגע בתחומי היסטוריה, סוציולוגיה, מדעי 

המדינה ותקשורת.

שאלות המחקר: עבודה זו מונחת על ידי שאלת מחקר רחבה, ממנה נגזרות שלוש תתי-שאלות: 
1. כיצד מסקרים עיתונים עבריים מוות של 20 מנהיגים בין השנים 1904 – 1995?

1. א. כיצד מתווכים עיתונים עבריים מוות של מנהיגים פוליטיים ואישים בעלי-שם כ'אירועי מדיה'?
1. ב. כיצד ולמי מוענקת הסמכות לקחת חלק בסיקור העיתונאי של מותם של האישים הללו? 

1. ג. כיצד הסיקור העיתונאי של מות המנהיגים מעצב זיכרון קולקטיבי?

מתודולוגיה: מחקר זה מעוגן במחקר איכותני )Denzin & Lincoln, 2011 ( החושף ומנתח, באופן ביקורתי, אסטרטגיות כתיבה, נרטיבים, דפוסים 
ושינויים בפרקטיקות העבודה של עיתונים עבריים לאורך 91 שנים. הניתוח נע באופן שיטתי וליניארי במעלה השנים: מ 1904- ועד 1995. אופי 
הניתוח הקונסיסטנטי נובע מתוך שאיפה להצביע על כרוניקה של דפוסים, שינויים וחריגויות בהתפתחות העיתונות העברית ביישוב העברי בארץ 
ישראל ובמדינת ישראל בכל אחד מן העשורים של המאה ה - 20. כפועל יוצא מכך, מציעה עבודת דוקטורט זו השוואה רחבת-היקף ומעמיקה 
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בין סיקור מות מנהיגים לפני קום מדינת ישראל לבין אחרי הכרזת העצמאות המדינית.
כלי המחקר: כלי המחקר המסייעים בעבודת המחקר הינם, ראשית, גישת 'סדר היום' המתייחסת לשני אספקטים מרכזיים בנוגע: 1( נושאים שזכו 
לסיקור בעיתונים מסוימים לעומת נושאים בלתי מדווחים בעיתונים אחרים. 2( היקף הכיסוי התקשורתי, מיקומו וטיבו ככלי המצביע על חשיבות 
האירוע המסוקר, או המוצנע, בכל עיתון )כספי, 1993(. שנית, המושג 'מסגור' מיטיב לבטא את הדרכים דרכן המדיה מעצבת נורמות ותפישות 
חברתיות, תרבותיות ופוליטיות סכמטיות בקרב קהלי קוראים ו\או צופים. טכניקת ה'מסגור' כוללת שימוש בכתיבה סטריאוטיפית, בדפוסים מוכרים, 
בהדגשת הדרמה והטרגדיה ובהתעלמות מסתירות פנימיות. למעשה, ה'מסגור' מסייע לעיתונאים להתמודד ולנתב כמויות מידע עצומות באופן 

.)Gitlin, 1980( שיטתי ומהיר ולהכניס את המידע לתבניות מוכרות ונהירות
שלישית, לפי תיאוריית ה'הבלטה', גופי תקשורת נוהגים להדגיש ולקדם ידיעות מסוימות, ובמקביל להצניע ואף להתעלם מאחרות. מחקר העוסק 
ב'הבלטה' מסווג בין שתי קטגוריות מרכזיות: 1( הבלטה מעמדית - מעמד ודירוג הידיעה בקדמת העיתון מהווה אלמנט קריטי בתפישת ופענוח 
חשיבות החדשה עבור הקהל. 2( הבלטה תוכנית – נושאים עליהם נשאלים או מיוחסים למנהיגים מדיניים, נתפסים כחשובים יותר בסדר היום 
הציבורי, ונוטים לתפוס מקום מרכזי בסיקורים עתידיים )McCombs, 2005(. חשוב להבהיר, מפאת שיקולים פרקטיים בכתיבת תקציר זה, הובאו 

לעיל כלי המחקר העיקריים בלבד.
ממצאים: לאור העובדה שעבודת דוקטורט זו הינה רחבת היקף, ובשל שיקולים פרקטיים, לא נכון יהיה להעלות על הכתב את שלל הממצאים 

והמסקנות אליהן היא הובילה. לכן, להלן מוצגים הממצאים ומסקנות החדשניים והמאתגרים ביותר שכותב העבודה מוצא לנכון להציג.
הישג בולט של מחקר זה היה איתורו וחשיפתו של מסמך שנעלם מארכיוני האוניברסיטאות, 'הספרייה הלאומית' ואף מעיזבונותיהם של חברי 
מערכות העיתונים. מדובר על גיליון עיתון 'דואר היום' מתאריך ה - 18.12.1922, יום לאחר מותו של אליעזר בן יהודה, בעיתון שערך בנו – איתמר 

בן אב"י. הגם שהושג, בשלב זה, רק תצלום של המסמך, תיעוד זה עשוי להוות פריט מפתח בחקר הכיסוי העיתונאי של מותו של בן יהודה.
ממצאי המחקר מראים באילו פרקטיקות סיקור משתמשים עיתונים עבריים על מנת להציג את מות המנהיגים כ'אירועי מדיה'. למשל, הדפסת 
עמוד השער כמודעת אבל, תצלומים, אוצר מילים אקסקלמטיבי, דיווחי כתב בגוף ראשון וריבויי משתתפים. כמו כן, המחקר מראה לאילו דוברים 
חוץ-עיתונאיים פונים עורכי העיתונים לאחר מותם של המנהיגים. ליתר פירוט, נמצא כי הסמכות להספיד את המתים הוענקה לבכירי המנדט 
הבריטי, פוליטיקאים מהארץ וממדינות זרות, לעיתונאים עצמם, להיסטוריונים, לסופרים, לאזרחים עלומי-שם, לבני משפחה, למקורות אלטרנטיביים 

וחדשניים ואפילו, באופן פרדוקסאלי, למתים עצמם.
לאחר מות המנהיגים מערכות העיתונים העניקו, באופן פרדוקסאלי, לאישים עצמם, הזדמנויות נוספות לקחת חלק, בדיעבד, בריטואל האבל 
הציבורי לכבודם. הספדים רפלקטיביים ואוטו-ביוגראפיים אלו נעשו באמצעות פרסום מילים אחרונות, ציטוטים, צוואות, שירים, כתבי-יד, תצלומים 
ונאומים מאת המנהיגים. זוהי אסטרטגיית סיקור מרתקת ורבת-משמעות שחיזקה טענה פילוסופית בדבר התקיימותו של נרטיב של "תחיית-מתים" 

והעלאתם על נס בקרב עיתונים שקידשו את זכר המנהיגים ונרתמו והציגו אותן כדמויות פעילות בריטואל האבל האינדיבידואלי-קולקטיבי.
לאורך המאה ה – 20, החלו עיתונים שהונעו על ידי אינטרסים מסחריים, בעיקר 'ידיעות אחרונות' ו'מעריב', לפתח ולהציע דרכים אלטרנטיביות 
לכיסוי מותם של אישים ידועים. בתוך כך, העיתונים הללו העניקו את הסמכות להספיד את המנהיגים למקורות חוץ-עיתונאיים אנונימיים וייחודיים 
שהחזיקו בעמדות הקשורות בעקיפין למנוחים. כלומר, בכדי להוסיף ולשדרג את ההסתמכות על נאומיהם והספדיהם של הפוליטיקאים, ולניתוחיהם 
של פרשנים, היסטוריונים ומבקרי-ספרות, אסטרטגיה עיתונאית מרחיבת-אופקים זו הכלילה בשיח התקשורתי שלאחר מות אישים דמויות יוצאות-
דופן כגון מתרגמת שוודית של סיפורי ש"י עגנון, חברתה הטובה של רעיית דוד בן-גוריון בנגב ורופא שטיפל במנחם בגין בחודשיו האחרונים ועוד.

דיון ומסקנות: ניתוח סיקור מותם של מנהיגים בעיתונות העברית לאורך 91 שנים חשף דמיון רב בין סגנון הסיקור שרווח בעיתוני 'השקפה' ו'דואר 
היום' לבין עיתונים עכשוויים כמו 'מעריב' ו'ידיעות אחרונות'. רוצה לומר, העבודה משרטטת קו שנמתח ונתווה על ידי אליעזר בן יהודה ובנו ועמיתו, 
איתמר בן אב"י, ונתפס ויושם על ידי הדור הצעיר יותר של עורכי העיתונות בישראל, כגון עזריאל קרליבך, הרצל רוזנבלום, אריה דיסנצ'יק ושלום 
רוזנפלד. קרי, עורכי היומונים המסחריים, הפופולאריים ורבי התפוצה 'ידיעות אחרונות' ו'מעריב' בעשורים הראשונים שלאחר עצמאות מדינת 

ישראל.
מחקר זה הראה וניתח באילו דרכים העיתונים העבריים השתמשו בתקופה התנ"כית על מנת להמחיש ולהדגיש את הקשר בין המנהיגים העבריים 
לבין גיבורים מיתולוגיים מהתקופה המקראית. באמצעות כך, הקהילה העיתונאית השיבה אל התודעה הקולקטיבית גיבורים מהעבר הרחוק ומסגרה 
את המנהיגים כממשיכי דרכם. עקב כל זאת, נדמה שהעיתונים ביקשו לחזק את הזיקה בין העבר היהודי הקדום לבין ארץ ישראל בהווה ולהצדיק 

את חידוש הריבונות העברית בארץ.
בשנים שלפני קום מדינת ישראל, העיתונים העבריים העניקו סמכות לבכירי הממשל הבריטי בארץ ישראל להספיד את המדינאים היהודיים. על 
פי הרושם שנוצר מניתוח ההספדים הללו, נדמה היה, לכל הפחות על פני השטח, כי שררו יחסי כבוד ורעות בין הבריטים לבין יהודי ארץ ישראל. 
אולם, מחקרים היסטוריים שביקשו לשפוך אור על הקשרים בין ההנהגה היהודית בארץ ישראל לבין הממשל הבריטי ונציביו בפלסטין )א"י( בתקופת 
המנדט )1917 – 1948( התחקו אחר הקשרים המורכבים בתחומים החברתיים, כלכליים, צבאיים ופוליטיים. רובם מצאו כי היחסים הללו הכילו 
 .)Friedman, 2000; Tauber, 2012( אינטרסים אסטרטגיים משותפים מחד גיסא, אך אלמנטים של מיאוס, קנאות, עוינות ואלימות מאידך גיסא
זאת ועוד, מעניין היה להבחין כי הבריטים דיברו בעיקר בשבחם של מנהיגים שזוהו עם צידה השמאלי של המפה הפוליטית. כנראה שהממשל 
הבריטי ראה בתנועת הפועלים ישות פוליטית ראויה, ובתנועה הרוויזיוניסטית כגורמים מסוכנים ובלתי-לגיטימיים. מבחינת הפרקטיקה העיתונאית, 
עבודה זו מצאה כי הענקת הסמכות לבכירי המנדט הבריטי להספיד את המתים הצביעה על הכרה בקולוניאליזם הבריטי כמציאות נתונה, על 

מוכנות לקיים דו-שיח ויחסי גומלין ו\או על פרגמטיזם פוליטי, מתוך היערכות להתקוממות לאומית ושאיפה לעצמאות מדינית בבוא הזמן.
ממצא חשוב במיוחד שהחל להופיע בסיקור העיתונאי של מותם של מנהיגים לאחר הכרזת עצמאות מדינת ישראל, היה הענקת זכות הדיבור 
להספיד את המנהיגים המתים לדוברים ממוצא ערבי. חשוב להבין, לאחר מותם של מנהיגים בתקופת טרום-המדינה, ההתייחסויות לנציגי החברה 
הערביים ביישוב היהודי כמעט שלא התקיימו, מלבד כחשודים ברצח ארלוזורוב. לא זו בלבד, כאשר באה לידי ביטוי התייחסות לדוברים ערביים, היא 
הייתה שולית ותמונת המציאות שיקפה, למען האמת, מרחב כול-יהודי אבסולוטי. לעומת זאת, לאחר מותם של חיים ויצמן ויצחק בן-צבי, למשל, 

הסיקור העיתונאי החל להכיל מרואיינים ממוצא ערבי, ובתוך כך חברי כנסת ישראל.
חזרה לתוכן העניינים

מושב 4: מיעוטים משתמשים בתקשורת
יו"ר ומגיב: פרופ' גלית נמרוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

"רגל פה ורגל שם": זהות היברידית ורשת האינטרנט
גב' שירלי דרוקר שטרית, המכללה האקדמית ספיר

מחקרי זהות הם "אופנה אקדמית" אשר החלה להתבלט עוד בשנות התשעים של המאה העשרים. יש גישות רבות לחקר הזהות וספרות המחקר 
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מבחינה בעיקר בין זהות אישית-פרטית לזהות קולקטיבית-קבוצתית. הזהות האישית של הפרט מבטאת את המאפיינים המייחדים אותו מאחרים, 
וכוללת את עמדותיו, תפיסותיו, ערכיו, חלומותיו ואמונותיו )Nach & Lejeune, 2009(. לצד הזהות האישית, יש זהות קולקטיבית– זהות המבטאת 
את המאפיינים שהפרט חולק עם אחרים, והיא קשורה בהשתייכותו לקבוצות חברתיות )טור-כספא ומיקולינסר, 2004(. הזהות הקולקטיבית 
מרמזת על קשר עם קבוצה חברתית רחבה יותר, בעלת מכנה משותף )זהות לאומית למשל(. אחד ממושאי המחקר הבולטים ביותר בשנים 
האחרונות הן קבוצות בעלות זהות היברידית– זהות במצב של התהוות הקשורה לעבר אך גם לעתיד. המושג מתאר תופעה של ריבוי מעגלי זהות 
)לאומי, חברתי, פרטי( אשר אינם מתיישבים בדמיון התרבותי זה עם זה )Shenhav, 2012ׂ(. לפי תורן )2008( זהות היברידית היא אינה מוצר מוגמר 

אלא נזיל ודינאמי, ובבסיסה ישנם שני כוחות עומק שמקורם במורשת תרבותית המובילים ליצירת זהות לא הומוגנית. 
אחת הדוגמאות המעניינות ביותר בישראל לקבוצה בעלת זהות היברידית הינה המיעוט הבדואי מהנגב. זוהי קבוצת משנה בתוך המיעוט הערבי-

פלסטיני שנשאר בישראל אחרי מלחמת 1948– תת קבוצה הנבדלת מקבוצות משנה אחרות בתרבות, בהיסטוריה, בחברה ובפוליטיקה )קרפלוס 
ומאיר, 2013(. בשנים האחרונות נמצאים הבדואים בנגב בעיצומו של מעבר אל התיישבות קבע )Yiftachel, 2012(, הכולל שלל תמורות חברתיות, 
כלכליות ופוליטיות, וכן התפוררות הדרגתית של כמה מהמוסכמות החברתיות )בן דוד, 2004(. בד בבד, החברה הבדואית נחשפת יותר ויותר 
להשפעה של תרבויות אחרות, ובכלל זה לתרבות הישראלית, עמה נמצאת באינטראקציה מתמדת. בעשורים האחרונים הבדואים בנגב מגבשים 
זהות שונה מזו של הבדואים בצפון ושל אחיהם בארצות ערב. זוהי זהות מורכבת, ובאין לה מרכיב שבטי משותף, גיבושה אטי. הקשר לחמולה, 
למשפחה, לדת, למסורת ולערבים המתגוררים בשאר חלקי הארץ ובמדינות ערב מקשה על הבדואים להשתלב באופן מלא במדינה או לגבש זהות 
עצמית )Sandberg, 2014(. כמו כן, בזהותם של הבדואים בנגב קיימת תערובת גדולה של זיקות, ובדומה לקבוצות משנה אחרות בקרב הערבים 
בישראל )הנוצרים, הדרוזים, הבדואים הצפוניים וכדומה(, הם מתמודדים בתהליך ממושך עם תתי-הזהויות שלהם. הזהות הפלסטינית, הזהות 
הערבית והזהות המוסלמית, למשל, מבטאות את רצונם לשמר את אורח חייהם המסורתי והדתי, ואילו הזהות הישראלית מבטאת משיכה אל 
החברה הכללית בישראל, המייצגת את העולם המערבי והחילוני. ואכן, ספרות המחקר מלמדת שהסתירה הבולטת ביותר בזהותם של הבדואים 

בנגב היא בין הזהות הלאומית-פלסטינית לזהות האזרחית-ישראלית )אבו סעד, 2010(.
אפשר להגדיר את זהותם של הבדואים בנגב זהות היברידית, שכן הם מצויים במצב מורכב: מצד אחד הם משתייכים מבחינה תרבותית, לאומית 
ודתית לעולם הערבי והמוסלמי, ומן הצד האחר הם קבוצת מיעוט ואזרחים במדינת ישראל. קבוצה זו שומרת על תרבות נבדלת וערכים מסורתיים, 
ובה בעת נעשית מחברה מסורתית-חקלאית לחברה בעלת סממנים מודרניים, המתבטאים בין השאר ברצונם של מקצת הצעירים הבדואים 
זהותם האישית  בונים את  דוד, Yiftachel, 2012 ;2004(. למעשה, הבדואים  )בן  ולאמץ להם מערכיה  להתערות בחברה היהודית-ישראלית 
 Graham( והקבוצתית מתוך המצב ההיברידי, בתוך שהם מציעים פרשנות לתרבות הקולטת ולחברת הרוב אך גם משמרים את תרבותם הייחודית
et al., 2014(. נוסף על כך, הסטודנטים הבדואים הניצבים במרכזו של מחקר זה חווים מצב של "הגירה פנימית" - הללו בחרו לרכוש השכלה 

גבוהה באקדמיה יהודית-ישראלית, ולפיכך, מהווים שוב קבוצת מיעוט בקרב אוכלוסיית הרוב היהודית שקיימת באקדמיה.
עמידה על קו תפר בין שתי תרבויות מוגדרת בספרות העכשווית היברידיות תרבותית, והיא ממחישה מצב של ריבוי זהויות – הימצאות בו בזמן 
בשתי תרבויות או יותר. הגדרה זו, המוצגת במחקרים רבים העוסקים באוכלוסיות מהגרים, מציבה בבסיסה תהליך של משא ומתן פנימי לשם 
הגדרה עצמית מחודשת )לרנר, Adoni, Caspi, & Cohen, 2006 ;2003(. לפי אבורביעה-קווידר )2008(, בשנים שהצעירים הבדואים לומדים 
באקדמיה, הם חווים הגירה פנימית, מתרחקים במידת-מה מבחינה נפשית מהתרבות הבדואית בפרט ומהתרבות הערבית בכלל, וסופגים ללא 
הרף את ערכי חברת הרוב היהודית. עם שובם לחברה הבדואית מתפתחות בקרבם תחושות שונות – מרגרסיה ועד חוסר שייכות, ועל כן יש להם 
מאפיינים של מהגר זמני. כמו כן, כשהם מהגרים מחברת המוצא, הם מפתחים זהות אתנית בדומה לאופן המתואר בספרות המחקר העוסקת 
במהגרים. מכל האמור לעיל ניכר כי תהליך השתלבותם של הסטודנטים הבדואים באקדמיה מזמן בהכרח שינויים בזהותם החברתית והתרבותית, 
המורכבת מהישענות על ערכיה של החברה הערבית אך גם מרצונם להשתייך לחברת הרוב היהודית. נוצרת בהם זהות הכוללת שימוש בשתי 

שפות, תנודות חוזרות ונשנות בין שתי קבוצות חברתיות וערב-רב של מעגלי זהות, השזורים זה בזה.
האינטרנט מאפשר להגביר את יכולתנו להבין אוכלוסיות בעלות זהות היברידית. מן הצד האחד, הוא יכול לגשר בין קבוצת מיעוט לקבוצת רוב 
ולסייע להתגבר על פערים תרבותיים, ומן הצד האחר, הוא יכול לסייע לשמר תרבות וזהות של קבוצת מיעוט אתנית )ששון-לוי, בן-פורת ושביט, 
ויתרונותיה הפכו את האינטרנט לגורם רב-משמעות ולאחד התורמים  Helpser & Gerber, 2012 ;2013(. מאפייניה של הסביבה המקוונת 
העיקריים לתהליך ההעצמה האישית של פרטים החווים מצוקות וקשיים משום שהם משתייכים לקבוצת שוליים מוחלשת ומודרת. משתמשי 
האינטרנט יכולים להתעדכן באמצעותו, מהר יותר מבעבר, וכך סיכוייהם להתקדם, לגשר על פערים חברתיים ולשמור על קשרים קיימים גבוהים 
יותר. הרשת הדיגיטלית מאפשרת אינטראקטיביות, חיזוק התקשורת הבין-אישית, הרחבת הרשתות החברתיות, גישה קלה יחסית למשאבים 
תרבותיים, מקור לצריכת מידע, כלי להשתתפות פעילה בחברה וכדומה. זאת ועוד, הפוטנציאל לזכות בשוויוניות ובאנונימיות ברשת עשוי לסייע 
 Cohen,( לבני קבוצות מיעוט להביע את עצמם ולהשתתף בפעילויות שבהן לא היו יכולים להשתתף בסביבתם הפיזית או לא היו מעזים לעשות כן
Manion, & Morrison, 2013(. בזכות היתרונות הללו ורבים אחרים, הרשת היא כלי רב-עוצמה בעבור קבוצות בעלת זהות היברידית המחפשות 

.)Browne, 2005; Subrahmanyam & Smahel, 2011( להגדיר את זהותן
המחקר הנוכחי התמקד בסטודנטים בדואים מהנגב ובחן כיצד הם משתמשים ברשת האינטרנט לגיבוש זהותם ההיברידית ולהבלטתה. המחקר 
התבסס על המודל האנליטי של פוטנם )Putnam, 2000(, המבחין בספרו בין שני סוגים של הון חברתי המקשרים בין אנשים ותורמים להבניית 
הזהות. האחד הוא "הון חברתי מגבש" )Bonding social capital(, והאחר הוא "הון חברתי מגשר" )Bridging social capital(. ההון החברתי 
המגבש כולל קשרים חברתיים בתוך קהילה אשר פרטיה דומים, למשל בני משפחה, אנשים המשתייכים לאותו מעמד חברתי או מוצא אתני, 
פרטים בעלי השקפות פוליטיות דומות וכדומה. ההון החברתי המגשר כולל קשרים חברתיים בין אנשים המגיעים מרקע שונה, למשל דת, גזע, 
מוצא או מעמד חברתי שונים, וכן השקפות פוליטיות מנוגדות. המחקר מבוסס על שיטת מחקר איכותנית המסתמכת על ראיונות עומק חצי 
מובנים עם עשרים סטודנטים וסטודנטיות בני המיעוט הבדואי מהנגב. הראיונות התמקדו באופן השימוש באינטרנט, בתרומת השימושים השונים 
לתהליך השתלבותם החברתית, ובאופן בו המרואיינים משמרים, מגבשים ומבליטים את זהותם באמצעות המדיה החדשים. הממצאים נותחו 
באמצעות ניתוח תמתי פרשני והוצגו תחת 'שימושים מגשרים' ו'שימושים מגבשים' בהתאם למודל האנליטי של פוטנם )2000(. לצד ממצאי 
הראיונות הוצגו דוגמאות מתוך עמודי הפייסבוק של המרואיינים, שאפשרו לזהות איזה מרכיבים מזהותם ההיברידית מבליטים הסטודנטים הבדואים 

באמצעות הרשת החברתית. 
ממצאי מחקר זה ממחישים את שני תפקידי המדיה החשובים )הון חברתי מגשר והון חברתי מגבש( בעבור בני מיעוט בעלי זהות היברידית. כך, 
הממצאים זיהו כדומיננטיים את שימושי האינטרנט ה'מגשרים', המסייעים לסטודנטים הבדואים להתערות באקדמיה בפרט ובמדינה בכלל, ואת 
היות האינטרנט כלי לגישור עם תרבות וחברת הרוב היהודית. מניתוח הממצאים עולה כי הסטודנטים שואפים להשתלב כשווים בחברה ופעולותיהם 
למען קידום שאיפה זו סובבים בראש ובראשונה סביב היחשפות תרבותית ואיסוף מידע הנוגעים לחברת הרוב ורק לאחר מכן באמצעות מאמצים 
מכוונים מצדם ליצור קשרים עם צעירים מקבוצת הרוב )באמצעות קבוצות "פייסבוק", פורום שאלות ותשובות בין סטודנטים וכן הלאה(. לצד 
שימושי אינטרנט 'מגשרים', מעידים ממצאי המחקר גם על שימושים 'מגבשים' רבים אשר בונים את ההון החברתי המגבש בקרב המרואיינים. כך, 
האינטרנט זוהה ככלי אשר סייע לשמירת הקשר של הסטודנטים הבדואים עם תרבות וקהילת המקור באמצעות התכתבויות בתוכנות למסרים 
מיידיים, צ'טים ורשתות חברתיות. כמו כן, מממצאי המחקר עולה כי האינטרנט הינו כמראה של העולם הערבי, באמצעותו מאזינים הסטודנטים 



14

למוזיקה, צופים בסרטים ונחשפים לשלל אתרי מידע בערבית באופן המעצים את זהותם הקבוצתית. 
מחקרים רבים סקרו בשנים האחרונות את דפוסי הגלישה באינטרנט ושימושיו בקרב קבוצות מיעוט ומהגרים )אליאס וזלצר שורר, 2007 ; גנאיים, 
אסעד וטיבי, 2011 ; גריביע, Nakamura, 2013   Elias, 2013 ;; Choi and Bell, 2011 ; 2005(, אך טרם נערך מחקר בישראל הבוחן מגוון של 
שימושים ברשת האינטרנט ותפקידם בתהליך גיבוש זהות והבלטתה בקרב אוכלוסייה סטודנטיאלית מהמגזר הבדואי, וזוהי למעשה תרומתו של 
המחקר לשדה הנוכחי. מהמחקר עולה כי שימושי אינטרנט שונים, אפשרו לסטודנטים למצוא מרחב ציבורי משלהם אשר מתקיים בו ערב רב של 
זהויות אישיות, קולקטיביות, דתיות ולאומיות, הנובעות מזהותם ההיברידית כבני המגזר הבדואי, כמוסלמים )ובתוך כך שיוכם לעולם הערבי ולעם 
הפלסטיני(, כאזרחי ישראל וכסטודנטים במוסד להשכלה גבוהה. ממצאי המחקר לא רק מקדמים את ההבנה המדעית של הבניית הזהות אצל 
מיעוטים בחשיפתם למדיה חדשים, אלא בעיקר מדגישים את הפוטנציאל של לימודים אקדמיים בתהליכי קונסולידציה של חברה רב תרבותית. כך, 

הם מלמדים על התמורות בזהות כתוצאה מהשפעת ההשכלה הגבוהה וממחישים כיצד מפגש עם דעת תורם ללכידות החברתית. 

כשטכנולוגיה פוגשת מסורת: נערות ערביות-בדוויות קוראות תיגר על המסורת החברתית באמצעות שימוש בשמות בדויים 
ויצירת קשרים רגשיים משמעותיים ברשת

מר עארף אבו-גוידר, מכללת קיי ואוניברסיטת בר אילן

במאמר הנוכחי אתאר את הקשרים המקּוונים ברשתות החברתיות של נערות ערביות-בדוויות בישראל, ואראה כיצד תורם שיח זה להבנת מהות 
הקשרים ולחשיפת תחומי העניין של הנערות, החיות בעולם דיכוטומי שיוצרת החברה המסורתית. מצד אחד, החברה המסורתית מאפשרת 

חשיפה לתכנים אינטרנטיים המאפיינים את החברות המודרניות, ומצד אחר, היא דורשת מהנערות להיות "חמצן הכבוד המשפחתי".
השיח המקּוון של נערות ערביות-בדוויות מתאפשר הודות לטכנולוגיה, התופסת מקום חשוב ביותר בחייהן. בזכות טכנולוגיות התקשורת החדשות 
נוצר שיח שוויוני, שביכולתו לשחרר אותן מתדמיתן הקבועה במציאות החברתית הסגורה מבחינתן. ממחקרים עולה כי המניע המרכזי לשיח בין 

שני המינים הוא הרצון להשתחרר מהמציאות החברתית בחברתם המסורתית )אבו-גוידר, 2014, 2015; ג'ריביע, 2005, 2013(.
החברה הערבית-בדווית אינה מאפשרת שיח קולח בין שני המינים מטעמים חברתיים ושבטיים. במציאות המקּוונת, הודות לטכנולוגיית התקשורת 
החדשות, שיח זה מתרחש בזכות האנונימיות, המאפשרת לבני נוער לזייף את גילם, את מוצאם ואת מינם. שיח זה מאפשר היכרות יוצאת דופן 
עם תרבותו של האחר. נוסף על כך, נפתחות בפני הנערות הערביות-בדוויות הזדמנויות חדשות לקשרי חברות, לליטוש אינטלקטואלי, לפריצת 

גבולות המשפחה, הדת והשיוך השבטי.
על כן, במאמר אתאר דילמה חדשה שִאתה מתמודדים הורים של בני נוער: מה מקומן של טכנולוגיות התקשורת החדשות ביחס לחברה 
המסורתית, והאם מדובר בקריאת תיגר על תרבות הבית ועל המסורת החברתית שכה מאפיינות את הזרמים השונים בחברה הערבית-בדווית 

בנגב?
1. התפתחות טכנולוגית מול המסורת בחברה הבדווית

בשנים האחרונות הפך המרחב המקוון לזירת האינטראקציה והפעילות החברתית בקרב בני נוער ערבים-בדווים בישראל )אבו-גוידר, 2014(. זירת 
הרשתות החברתיות באינטרנט מהווה בעיני רבים זירה חברתית חלופית לחברות הפיזית. מחקרים מראים כי כשליש מבני הנוער דיווחו שאחד 
מחבריהם הקרובים הוא חבר מקּוון )אהרון, חיות ועשת-אלקלעי, 2010(. לצד זאת, יש הגורסים שבחברות מסורתיות טכנולוגיות תקשורת חדשות 
משמשות כלי להפוגה מהערכים המסורתיים של החברה הערבית-בדווית בנגב )אבו-גוידר, 2013, 2015; ג'ריביע, 2005, 2013(. אין ספק כי 
תהליך המעבר שפוקד את החברה הערבית-בדווית בשני העשורים האחרונים מזמן הזדמנות ייחודית לשפוך אור על תופעת הרשתות החברתיות 

באינטרנט וללמוד יותר לעומק כיצד ובאיזה אופן היא מהווה תהליך חברתי חדש.
ג'ריביע )2013( ואבו-גוידר )2015( מצביעים על כמה יתרונות של הרשת שמעודדים את בני הנוער להשתמש בטכנולוגיות תקשורת חדשות:

1. אנונימיות, שבעזרתה מתקיים שיח על זהות אחרת שאינה מוכרת במציאות הפיזית.
2. תקשורת בינאישית זמינה ומהירה, המאפשרת לקבל תגובה מיידית מבן השיח.

3. הפיצוי החברתי על חוסר החברתיות שנערים ונערות חשים במציאות היומיומית.
לשיח המקּוון יש כאמור השפעות משמעותיות על נערות ערביות-בדוויות. להלן הסיבות לכך.

2. בין ִקדמה למסורת: הנערות הערביות-בדוויות והעולם הטכנולוגי החדש
בהמשך המאמר אדון בתרומה של הטכנולוגיה לנערות הערביות-בדוויות, על רקע מאפייני החברה הייחודיים שבה הן חיות. אראה על אילו צרכים 

עונה הטכנולוגיה בעולמן, מהו הערך המוסף שהיא מביאה ומהם האתגרים התרבותיים-חברתיים שִאתם הן מתמודדות.
2.1 הצורך לברוח ממנגנונים שבטיים: חדשנות על רקע חשדנות

הנערות בחברה הערבית-בדווית מתמודדות עם חברה שבטית שבה יש חשדנות כלפי טכנולוגיות תקשורת חדשות המאיימות על המנגנונים 
החברתיים שלה. החיים הדמוקרטיים מביאים חופש לפרט, אך בפועל, ערכי המשטר הדמוקרטי והליברלי שמקנים בתי הספר הערביים-בדווים 
רחוקים מהערכים שאותם שואפת מערכת החינוך להקנות )אבו-סעד, 1998; בן-דוד, 1994(. אחת המגמות המובהקות בחברה הערבית-הבדווית 
כיום מצביעה על קונפליקט שמתקיים בין ערכי החברה המודרנית ובין הערכים המסורתיים. יש גישות ופתרונות שהמדינה מנסה לקדם בעניין זה, 
אך הם אינם רצויים בקרב רוב החברה הערבית-הבדווית. למשל, מושגים כגון "ערכי הדמוקרטיה" ו"ִקדמה" מתנגשים עם הערכים המסורתיים, 
ולכן לא נלמדים לרוב בקרב אוכלוסיית בית הספר כדי למנוע קונפליקט פנימי עם כל ניסיון ליישמם במערכת החינוך. על רקע זה, אחת הבעיות 
העיקריות שבית הספר הערבי עומד בפניהן כיום היא העדר "דמוקרטיזציה פנימית" הבאה לידי ביטוי בהדרה של נערות מן השיח האִמתי בתוך 
החברה שלהן בשל ריכוז רוב סמכויות הכוח בידי זקני המשפחה, הגברים ואנשי הדת. לא ניתן לתרבת בבית הספר שיח דמוקרטי אִמתי ומעמיק 

כל עוד שיח זה נעדר מביתן של הנערות ומסביבתן הקרובה.
2.2 היכולת לערוך "מהפכות שקטות"

החברה הערבית-בדווית מציבה בפני הנערות יעדים בלתי אפשריים: עליהן להשתלב בחברה, לשאת בגאווה את כבוד המשפחה, להיות אמיצות 
ובטוחות בעצמן, קנאיות ונאמנות לכבוד שבטן, לשמור על ערכי הצניעות והמסורת, לא לפרוץ את גבולות המותר ולהישאר במרחב הביתי-שבטי.

על רקע זה, המציאות הטכנולוגית מאפשרת לנערות ערביות-בדוויות לקיים קשרי אהבה עם בני שבטה או עם צעירים אחרים שאינם מביאים 
בהכרח לחתונה. אפשר לראות בהתנהלות זו כלא-פחות מאשר מהפכה שקטה. נערות אלו יכולות למעשה לתמרן את הצורך השבטי העז 
בשמירה על כבוד המשפחה ולצאת לדוגמה לרכוש השכלה בתמורה להבטחה שתשמור על מנגנוני המפתח בחברה המסורתית, כגון: עליונות 

.)Abu-Rabia–Queder, 2008( הגבר על פני האישה, נישואים בתוך המשפחה והתרחקות ממפגשים תכופים עם גברים ממשפחות אחרות
2.3 השתלבות בחברה היהודית

בחזית  החזיתות.  בשתי  מּודרות  הן  וחברתיים.  כלכליים  קשיים  עם  מתמודדות  שהן  היות  חברתית  מבדידות  סובלות  ערביות-בדוויות  נערות 
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הישראלית החברה הערבית-בדווית נמצאת בעוני מחפיר ובקושי כלכלי-חברתי גדול. לדוגמה, הריסת בתים, המהווה בעיני הנערות ובעיני משפחתן 
פגיעה עמוקה בעוגנים בחברה, מערערת אצלן את מקומם של השבט ושל המשפחה כמקום בטוח ומוגן. בחזית הפנימית הן חיות בחברה 
מסורתית שבה יש עליונות של הגבר – מצב המעורר אצלן תחושה של הסגר חברתי. אבו-גוידר )2015( מציין שבני נוער בחברה הערבית-בדווית 
מרבות להשתמש בשיח מקּוון כבריחה מהמציאות החברתית המסורתית בחברת האם שלהם. שיח זה חושף אותם לתרבות חדשה הנקראת 
"תרבות מקּוונת", שיש בה אינטראקציה עם בני נוער יהודים המשתייכים לקבוצות מודרניות. לטענתו, הקשר הקולח בפייסבוק מאפשר לבני הנוער 

הערבים-בדווים חוויות רגשיות חדשות עם בני נוער יהודים, אך קשר זה אינו מאיים על השתייכותם לחברתם המקורית )אבו-גוידר, 2013(.
2.4 יכולת להתבטאות חופשית בלא חסמים

גיל הנעורים הוא תקופה קשה ומורכבת בחיי האדם. בתקופה זו של התפתחות גופנית, נפשית, חברתית ושכלית, מתבגרים חווים תסכול, מרדנות 
נגד החברה, ההורים והמשפחה, מעברים שונים שבמהלכם הם מעצבים את זהותם ונתונים בלחץ נפשי וחברתי מתמשך. שינויים אלה משפיעים 
על חייהם של המתבגרים והם מנסים לחפש להם פתרונות כדי להשתחרר מהלחצים ומהלבטים המציקים להם )אריקסון, 1987(. הדבר נכון על 

אחת וכמה וכמה בעבור נערות בחברה הערבית-בדווית, המּודרות כאמור ממעגלי שיח רבים.
2.5 חיזוק הזהות האישית

במחקר ייחודי נמצא שבני נוער מאמצים את זהותם הערבית כפלסטינים וכשייכים לאומה הערבית, הדומה להם בשפה, בדת ובמסורת, ומשתמשים 
באזרחותם הישראלית כאישור כניסה למוסדות הפורמליים בתוך ישראל תוך שביעות רצון מאזרחותם )ג'ריביע, 2013(.

דיון: העידן הטכנולוגי החדש והשיח המקוון – מוקשים אפשריים וחלונות הזדמנות
בפרק זה אציג את היתרונות והערך המוסף שהטכנולוגיה והשיח המקּוון יכולים לתרום לחברה הערבית-בדווית, ואציין לאילו עניינים קהילת אנשי 

המקצוע והמחנכים צריכים לשים לב.
מוקשים אפשריים

היעדר פיקוח והבנה של העולם הטכנולוגי אצל ההורים ומערכת החינוך: הורים רבים אינם מבינים את חשיבות הכלים הטכנולוגיים ואינם מודעים 
לכך שלבנותיהן יש פרופילים בשמות בדויים בקבוצות למידה סגורות בפייסבוק ובאינסטגרם. יש נערות שמספרות כי השימוש בפייסבוק מאפשר 
להם, בזכות האנונימיות, לנהל שיח על אהבה ועל חוויות רגשיות ולהרחיב את המעגל החברתי שלהן. מהיכרותי האישית כמחנך עם מורים רבים 
אני יודע שנערות ערביות-בדוויות משוחחות עם המורה שלהן ברשת, שאותו הן פוגשות בכל יום בבית הספר, בשמות מזויפים כדי שלא יקבלו 

עונשים חברתיים.
העמקת הפער הבין-דורי לצד שימור הפער הִמגדרי

חשיפתן של נערות ערביות-בדוויות לרשתות החברתיות מהווה איום משמעותי על המבנה המסורתי הגברי של החברה הערבית-בדווית )אייזנשטדט, 
2010(. דבר זה יכול להשפיע לרעה על היחסים בין בני הגיל המבוגר ובין הצעירים )אבו-עסבה ואבו-נסרה, 2012; מש ותלמוד, 2009(. כיוון 
שקבוצת הגברים בחברה הערבית-בדווית מפקחת על הפעילות של הצעירות ברשת, הן משתמשות בשמות מזויפים כדי להימנע מפגיעה בכבוד 
המשפחה. חשש זה מחזק ממצאי מחקרים שלפיהם שליטת הגברים בחברה הערבית הקולקטיביסטית עדיין חזקה מאוד )יחיא-יונס, 2007; עראר 

ואבו-עסבה, 2007(.
סכנת היטמעות בחברה הכללית ואיבוד מאפיינים ייחודיים

היציאה המוגברת של צעירי החברה הערבית-בדווית לרכישת השכלה מתנגשת עם הערכים התרבותיים של חברה זו. מחקרים מראים שצעירים 
ערבים-בדווים מנסים להתערות בחברה הישראלית ולאמץ חלק מערכיה )בן-דוד, 2004; (. כלומר, התרבות הערבית-בדווית נמצאת במקום של 

היטמעות בתרבות הישראלית, המאפיינת את החברות המודרניות.
יתר על כך, המבוגרים מקפידים להנחיל את ערכיהם לדור הבא, דבר מאתגר לאור העובדה שהם עצמם מאמצים לחלוטין את ערכי המודרנה 

מבחינה פיזית )למשל הבתים שהם גרים בהם( ומבחינה מנטלית )למשל שימוש ברשתות החברתיות(.
יש המציעים לחולל שינויים בנושא ההפרדה בין המינים בחברה הערבית-בדווית בהתאם לערכיה ולסדר המסורתי שלה. ההפרדה בין המינים 
בכיתות ברורה מאליה. אין היא מאפשרת פגיעה בכבוד הנערות ובכבוד משפחתן. כשאותן נערות יוצאות ללימודים, הן כביכול משתחררות 
מ"מגבלה" זו. טכאן נוצר מצב פרדוקסלי: מצד אחד, יש הטוענים כי הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה חושפים את הנערות למפגשים עם 
גברים, בכללם יהודים, בזמן שיש להם איסור להיפגש עם גברים ערבים-בדווים. המצב הפרדוקסלי הזה יכול להיות מוקש לקשיים חברתיים להמשך 
חייהן של הנערות, למשל שינוי היחס אליהן מצד משפחתן הגרעינית, על אחת כמה וכמה כאשר בעקבות הלימודים באוניברסיטאות אותן נשים 
מתתחתנות עם גברים ממשפחות אחרות. חשוב לציין שמבחינת הדת, זכותה של האישה להתחתן עם כל גבר מוסלמי ואף מומלץ להתחתן 
עם אנשים שאין ביניהם ִקרבה משפחתית. כפי הנראה, מרבית הערבים-בדווים מאמצים את הדת העממית, ולא את הדת המקורית בנושא בעייתי 

זה. אילו היו מאמצים את עקרונות הדת המוסלמית – היו נחסכות בעיות אלו.
לסיכום, העידן העכשווי מזמן לנערות בחברה הערבית בדווית נגישות גבוהה לטכנולוגיה ולהשכלה. למעשה נרקמת כאן תרבות חדשה, תרבות 
הרשתות החברתיות, שעליה לא חלים הכללים הנוקשים של החברה המסורתית. תרבות זו קוסמת לנערות בחברה המסורתית הנוקשה, מפני 
שהיא טומנת בחובה אפיקים חדשים והזדמנות לביטוי עצמי וליצירת קשרים עם אחרים שעד היום לא התאפשרו. היא מאפשרת לנערות אלו 

להשתייך לתרבות שבה אין הן מּודרות, אין הן האחר. מצב זה מזמן בפני החברה הערבית-בדווית אתגר גדול.
לאורך המאמר הוצגו הממצאים העדכניים באשר לתוצרים החברתיים והתמורות שמחוללים הטכנולוגיה והמרחב המקּוון בחייהן של נערות ערביות-

בדוויות. אם מביטים מגבוה על כלל הממצאים אפשר לסכם ולומר כי השינויים שמביא ִאתו העידן החדש, לצד תופעות שדורשות מודעות וערנות, 
טומנים בחובם חלונות הזדמנות רבים.

תפנית בחוד החנית – טכנולוגיות מידע ותקשורת בחיי נשים חרדיות בישראל
גב' מלכה שחם, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בבואם להסביר את סיבת בריאת העולם, אומרים חז"ל במסכת אבות שבמשנה: 'כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו' )אבות פ״ו, 
יא(. וכמו בכל ענייני העולם )ר' שניאורסאהן, תשמ"ד(, ניתנת האפשרות לניצול מרחב הפעולה לבחירת האדם, בבחינת 'נתתי לפניך היום את החיים 
ואת הטוב וגו'' (דברים פרק ל', פסוק טו') תוך בקשה והענקת הכוח 'ובחרת בחיים'. על דרך זו, בכל כלי וכלי שנברא בעולמנו טמון הפוטנציאל 
לנצל היבטים חומריים הסובבים את האדם בחייו לשם יצירת עוצמות רוחניות המסייעות בידו להפוך את עולמו למשכן קבע של אלוקות - דבר 

שכשלעצמו מהווה יסוד מהותי ויעד עיקרי באמונה היהודית. 
על אף שלעתים אנשים בוחרים לעשות שימוש בלתי ראוי באמצעי ספציפי זה או אחר בסביבתם, אין התוכן השלילי פוסל את הכלי והפוטנציאל 
הטמון בו מטבעו. למרות שמציאותו של האדם כברייה גשמית קשורה בהגבלות של זמן ומקום, ישנם כלים נעלים, המאפשרים בידו להתעלות 
במידה זו או אחרת מעל מגבלות המקום והזמן ומעניקים בידו לא רק את היכולת לבצע את תפקידיו בחיים על הצד הטוב ביותר, כי אם להצליח 
לסייע ולהשפיע דרכם על כמות בלתי מוגבלת של אנשים נוספים, דבר המתגלה ביתר שאת בדור האחרון באמצעות התפתחותן של טכנולוגיות 
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מידע ותקשורת חדשניות )טמ"ת(.
עם זאת, היחס לצריכת תקשורת ההמונים בחברה החרדית עודנו סוגיה מורכבת ורבת פנים )Stout, 1996(. החברה החרדית, החוששת מחשיפת 
חבריה לאורחות החיים החילוניות המשתקפות לכאורה באמצעי התקשורת החדשים, מגביהה את חומותיה על ידי הימנעות משימוש בטמ״ת, 
ובכך תורמת להעמקתו של הפער הדיגיטלי. סגירות זו מייצרת סייגים חברתיים מגוונים, הנוגעים לחיי הפרטים בחברה )אלבוים, 1997; בר יוסף, 
1985; בריזל, 1999; גרינפילד, 2001(. בפני האוכלוסייה החרדית ניצבות מגבלות הלכתיות, חברתיות, סביבתיות וכלכליות מורכבות, המונעות 
 DiMaggio & Hargittaai, ,2012 ,ממנה גישה חופשית אל טמ"ת וכך חוסמות מפני חבריה את הנגישות לסביבות דיגיטליות )זלכה,2012;דרור
2001( ואת היכולת לפתח אוריינות דיגיטלית )Eshet-Alkakai, 2004(. החשדנות כלפי טמ"ת בקרב קהילות דתיות משקפת במידה רבה את 
הקונפליקט בין ערכים מסורתיים לחיים מודרניים. הטכנולוגיה נתפסת כמי שעשויה לאפשר את כניסתם של תכנים לא מבוקרים ובלתי רצויים 

.)Valenti & Stout, 1996( שאינם עולים בקנה אחד עם הערכים והאמונות של הקהילה, ולפיכך היא מצטיירת כמאיימת לפגום באורח חייה
גידולה המהיר של האוכלוסייה והשלכות כלכליות וחברתיות הנלוות אל תהליך זה, הובילו בשנים אחרונות לשיח רב תחומי רווי מחלוקות סביב 
דרכי השילוב וההעצמה ההולמים של המגזר בזירה החברתית. בפרט השיח עוסק בנשים החרדיות, המהוות את חוד החנית של החברה החרדית 
מבחינה חברתית-כלכלית. שיעור התעסוקה של נשים חרדיות איננו רחוק משיעור התעסוקה של נשים במגזר הכללי, ועל אף זאת, פער ההכנסה 
בין אלו לבין אלו הינו עצום. מממצאי המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי אפילו העשירון המקצועי העליון של נשים חרדיות, האוחז בהכשרה 

והשכלה הכרחיות, מודר בפער עצום ביחס לנשים ישראליות שאינן חרדיות, והן אינן מצליחות ליטול חלק שוויוני בעולם התעסוקה הישראלי. 
 Morgan, 1907,( תאוריות האבולוציה החברתית והתרבותית נוטות להציג את ההתקדמות הטכנולוגית כמניע עיקרי להתפתחות התרבות האנושית
White, 2007 ;Lenski & Lenski, 1982(. הן רואות את שורשו של השינוי הטכנולוגי כמפתח לכל שלב התפתחות חברתית ואת הטכנולוגיה 
כניסיון לפתור את בעיות ההישרדות. בין השאר תיאוריות אלו מעניקות יתרון לקהילות שמשכילות לשלוט בנגישות למערכות טכנולוגיות ומקורות 

אנרגיה ומצליחות לעשות בהם שימוש יעיל - על פני קהילות אחרות.
 ,)Castelles, 2002( מהפכת המידע, שלמעשה היוותה התלכדות של כלל הפלטפורמות הטכנולוגיות: מיקרו-אלקטרוניקה, מחשבים וטלקומוניקציה
הובילה לתמורות בטכנולוגיות תקשורת על ידי מעבר ממדיה מבוססי דפוס ושידור אנלוגי למדיה מבוססי מערכות דיגיטליות. הטמ"ת החדשות, 
אשר עושות שימוש בטכנולוגיה לשם קליטה, הצגה ושידור של מידע באופן אלקטרוני, חוללו שינוי בדרכי האינטראקציה החברתית שהיו מקובלות 
עד כה. ברם נראה כי הבדלים מעמדיים, אתניים, השכלתיים ותרבותיים יוצרים אי שוויון בנגישות לטמ"ת )Hargittai & Hsieh, 2013(. לקבוצות 
 .)Van Dijk, 2004( מסוימות בחברה מתאפשרת נגישות מעטה מאוד לטכנולוגיה, ובשל כך הן נוטלות חלק בלתי שוויוני בעולם הטכנולוגי החדש

לתופעה זו, המכונה 'פער דיגיטלי', השלכות משמעותיות על רבדים חברתיים וכלכליים רבים בחיי החברה והפרט )גנאיים ושות', 2009(. 
מדובר באחת התופעות החברתיות הנידונות ביותר בעידן המודרני: המבנה החברתי החדש ב'עידן המידע' יוצר מצב בלתי שוויוני של נגישות למידע 
ולכוח ומוביל לתופעות קיטוב חברתי והדרה חברתית )Castells, 2002(. הפער הדיגיטלי הנוצר מגביל את תפקודם המקצועי, הכלכלי והחברתי 
של הפרט והמשפחה המודרים בתוככי האוכלוסייה הכללית. לעתים קרובות פער זה אף משתמר ומועתק ברמה בין דורית, בייחוד כאשר מה 

.)Warschauer, 2001( שמכתיב את ההתנהגות הם גורמים סביבתיים ותרבותיים
תאוריה ייחודית, שפיתח ריצארד טיילור )Taylor, 1991( במהלך שנות השמונים של המאה העשרים למניינם וראתה אור במאמרו מ-1991, 
מסווגת קבוצות של אזרחים על פי סביבות צריכת המידע שהם יוצרים לעצמם. היא משלבת בין נתונים גאוגרפיים וחברתיים-רוחניים-תרבותיים של 
בני אדם כגורמים המשפיעים על זמינות, נגישות, ושימוש במידע על ידי קבוצה ספציפית )Agada, 1999(. בעוד המודל של טיילור תוכנן בתחילה 
כדי לתאר סביבות שימוש מקצועיות בכלי תקשורת מגוונים, בשנים האחרונות המודל משמש כבסיס להבנת סביבות המידע של קהילות 'מנותקות' 
)Hersberger et al., 2006(. גישתו הייחודית פותחת צוהר חדשני להתבוננות בחברה החרדית לגווניה כאל איגוד מקצועי המאגד את חבריו סביב 

התמצאות בציר אידאולוגי-דתי בחייהם, ולהבנת דרכי השימוש הייחודיות במידע שמפתח איגוד זה להשגת מטרותיו.
לצריכת תקשורת המונים, כפעולה מודרנית, יש היבטים מורכבים, על אחת וכמה כאשר מדובר בקהילות דתיות-מסורתיות. מחקרים מגוונים, 
שנעשו ברחבי העולם אודות תהליכי אימוץ וביות טמ"ת בקרב חברות פונדמנטליסטיות הצביעו על התעוררות דילמות מורכבות בעקבות התהליך, 

שבסיסן בשאיפה להגדיר באופן חד וברור את מערכת היחסים בין בני הקהילה לבין הטכנולוגיה.
היהדות המסורתית, שהתרגלה לקרוא טקסטים מקודשים כגון תורה, משנה וגמרא, מתבוננת בחשש בשכפולם ההמוני של טקסטים בלתי 
)Benjamin, 1935/1998( במדיה תקשורתיים. כמו קהילות פונדמנטליסטיות אחרות, החברה החרדית בוחרת להתייחס למרבית  מקודשים 
הטכנולוגיות המודרניות באופן פרגמטי ומתוך אמביוולנטיות מודעת וגלויה )בלונדהיים וקפלן, 1993; קפלן, 2007(. מצד אחד, היא מאמצת את 

חידושי הטכנולוגיה ומשתמשת בהם, אך, מצד שני, מתנגדת לתהליכים המודרניים והמדעיים שסייעו ליצירתם. 
והליברלי שבו הפרט הוא אינדיבידואל עצמאי החותר להגשמת עצמו  נוצרו בעולם המערבי  התאוריות המקובלות בחקר תקשורת ההמונים 
כסובייקט ייחודי. אלו השפיעו משמעותית על עיצובם והתפתחותם של טכנולוגיות תקשורת חדשניות כאמצעים ממוקדי-פרט. כנגד זה, הפרט 

בחברה החרדית מחונך להיות חלק מתוך קהילה, התופסת את עצמה כקולקטיב המתקיים כדי לקיים משימות וערכים דתיים. 
קונפליקט רב מתעורר בקהילה החרדית ביחס לטמ"ת. על אף שהשימוש באמצעי עצמו איננו נחשב לעבירה על פי חוקי התורה, הטכנולוגיה נתפסת 
 ,1967McLuhan( כאביזר בלתי ניטראלי וכמהווה איום על ערכיה, אמונותיה ואורח חייה של הקהילה וסמכות הנהגתה. דיונו הנצחי של מקלוהן
( האם המדיום הוא מסר מתעורר ביתר שאת בהקשר זה. נשאלת השאלה האם המדיה הם כלי בלבד שניתן להכשיר או לטמא בתוכן שהם 

נושאים או שמא המדיום עצמו טומן בקרבו סכנה מוסרית. 
בפועל, בכל הקשור לשימוש ברשת האינטרנט החברה החרדית חלוקה בתוך תוכה )צרפתי ובלייס 2002(. בגלל הנחיצות הגוברת בשימוש בטמ"ת 
למטרות פרנסה, יתרונות הניידות, קישוריות, שפע המידע שהן פותחות בפני המשתמשים, יתרונות העבודה דרך הרשת מהבית, בייחוד לנשים, 
הניסיון הראשוני של הנהגת החרדים לדחות באופן מוחלט את המחשב ואת האינטרנט נתפס כגזירה שהציבור החרדי לא היה יכול לעמוד בה. 
נתח בלתי מבוטל מבני ובנות המגזר נדרשים באורח יומיומי לעשות שימוש מקצועי ואישי בטמ"ת, לקחת אחריות על סינון תוכניהן ולעתים אף 
להכניסן באופן זה או אחר אל פנים המרחב משפחתי. בהקשר זה מתעוררות דילמות אודות השלכות הביות על משאבי הזמן, המרחב ועומק 

יחסים פנים משפחתיים ונדרשת בחירה אידאולוגית ברמת הדרה עצמית.
שינוי הגישה כלפי נגישּות לטכנולוגיה וצמצום הפער הדיגיטלי מהווים סממנים ומרכיבים לשינויים מרחיקי לכת בחברה החרדית בישראל. לחוקרי 
החברה ברור )סיוון וקפלן, 2003( שהחברה החרדית עומדת בפני תמורות רבות משקל, שבאופן פרדוקסלי נובעות מהתחזקותה והצלחתה 
כתרבות מובלעת. מוסדות החינוך של החברה החרדית התרחבו, וִאתם התלות במדינה ובשותפות בממשלה. גודלה של החברה החרדית מחייב 
את כניסת חבריה לשוק העבודה וחלוקה אחרת בין לימוד התורה לבין יצירת תשתית כלכלית ואזרחית )לופו, 2003; שטדלר, 2003(. החרדים 
עוברים בשנים האחרונות תהליכים דינמיים של חשיפה לתרבות המערבית, אימוץ מסוים של טמ"ת המהווים חלק מתרבות זו, לגיטימציה לרכישת 
השכלה ויציאה למקומות תעסוקה חיצוניים. כתוצאה ממהלך זה, נסדקת ה'חומה' וניכרות מגמות להיפתחות מסוימת של חלקים בחברה החרדית 

לרעיונות חדשים )סיון וקפלן, 2003 ; בן חיים, 2006(. 
הפערים בין החברה הכללית לחברה החרדית עודם רבים, ובפני נשות החברה החרדית עומדים אתגרים לא פשוטים. ניצבים בפניהן חסמים 
חברתיים ואידאולוגיים שונים המגבילים את נגישותן אל טכנולוגיות שיכולות למלא את צורכי המידע והתקשורת שלהן ולסייע בידן למצות את 
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כישוריהן המקצועיים ולהגיע להישגים גדולים יותר בכל התחומים. אתגר ביות הטכנולוגיה נוכח העומס הרגשי והפיזי הכרוך בתהליך זה במגזר 
מהווה את אחד המרכיבים המהותיים בתהליכי השילוב. על ידי הבנה מעמיקה של השלכות שיכול לחולל ביות הטמ"ת ופיתוח פתרונות טכנולוגיים 
מותאמים לצרכיה של החברה החרדית, ניתן לא רק ללמוד על עומק מהותן של הטכנולוגיות עצמן כי אם לקדם שוויון הזדמנויות עבור נשים 

חרדיות ולהוביל לשיפור באיכות חיי אלה הנמנים עם החברה החרדית כולה לאורך זמן. 

בין השוליים למרכז: נשים ברדיו האלטרנטיבי בישראל
גב' תהל גולדשמיד, האוניברסיטה העברית בירושלים

עבודת מחקר אמפירית זו עוסקת בנשים פמיניסטיות הפועלות ברדיו המקומי והאלטרנטיבי, באופן בו הן תופסות את מערכת היחסים בין המרכז 
התקשורתי לשוליים, ובפרקטיקות העיתונאיות שמאפשרת להן עמדתן השולית. השאלות המרכזיות בהן אני עוסקת הן: ביחס לעשייה תקשורתית 
ופמיניסטית, מהי מערכת היחסים בין תקשורת המיינסטרים לתקשורת האלטרנטיבית? כיצד פרקטיקות עיתונאיות מתעצבות לאור חוויותיהן של 

נשים שעוסקות בתקשורת אלטרנטיבית? 
 .)Byerly&Ross, 2006; Mitchell, 2004( מרבית המחקר סביב השתתפותן של נשים ברדיו בכלל מתמקד בארה"ב ובאירופה, חלוצות התופעה
אנגליה וארה"ב הכניסה נשים כשדרניות רדיו בתחילת שנות ה-60, אך כניסה זאת הייתה איטית, ועד היום, כמו בתחומים רבים אחרים, אין שוויון 
בייצוג. על פי נתונים שמציגה קרטר )Carter, 2004(, למרות שנרשמה במהלך שנות ה-70 עלייה משמעותית בשיעור השתתפותן של נשים 
בתחנות הרדיו בארה"ב )ב-1979 נשים היוו 21.2% מכוח העבודה בחדשות הרדיו, וב-1984 היוו 29.5% מכוח העבודה(, הן לא הצליחו להתברג 
לתפקידים משמעותיים בתחנות הרדיו )Carter, 2004: 171(. טענה דומה עולה ממאמרה של מיטשל )Mitchell, 2004(. על פי ממצאים שהיא 
מציגה, נשים לא הצליחו להגיע למסה קריטית בתחנות הרדיו החדשותיות, והן היו ועודן בעמדת מיעוט בתפקידי ניהול )שם, 2(. במקרה הישראלי, 
עליזה לביא )2006( ביצעה מחקר שהגיע למסקנות דומות. לטענתה של מיטשל )Mitchell, 2004: 3(, תקשורת המיינסטרים מקדמת פסאודו 
ופוסט-פמיניזם, תוך שהיא מנציחה סטראוטיפים מגדריים. יחד עם זאת, היא טוענת שתקשורת אלטרנטיבית מאפשרת לנשים להביא לקדמת 

הבמה סוגיות פמיניסטיות, ואף לקדם מאבקים וצרכים רדיקליים.
בישראל, כמו בעולם, הקול הנשי סובל מתת-ייצוג בכל ענפי התקשורת. נכון לשנת 2015 רק 24% מהסיקור החדשותי בישראל ברדיו, בטלוויזיה 
ובעיתונות עוסק בנשים. מבחינת ייצוג בשוק העבודה, 42% מהעוסקות בתקשורת הן נשים. יחד עם זאת, רוב הנשים המועסקות ברדיו ובטלוויזיה 
הן מציגות או מודיעות, והן צעירות בהרבה מעמיתיהן הגברים. לא רק זאת, נשים מודרות לתחומי סיקור ופרשנות מוגדרים וממוגדרים. נושאי הדיווח 
של נשים מתמקדים בסוגיות תרבותיות-כלכליות-חברתיות, בעוד ששאר התחומים, ובעיקר ביטחון, נשארים נחלתם הכמעט בלעדית של גברים. 
כתופעה גלובלית, הרדיו האלטרנטיבי אופיין בפעילות ענפה של נשים פמיניסטיות. סוזן קרטר )Carter, 2004( ממשיגה שלושה מודלים של 
השתתפות נשים בתקשורת, שהתפתחו בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, עם כניסתן של נשים לתוך עולם התקשורת. המודל הראשון 
הוא פמיניסטי ליברלי, והוא נוטה להתמקד בדמיון ובשוויון בין נשים וגברים. זהו מודל מיינסטרימי, עם תוכן ניטרלי מגדרית. המודל השני הוא 
אנטי מסורתי בארגונו, ורדיקלי בתוכנו. במודל זה, תחנות רדיו אלטרנטיביות מקדישות מעט מלוח השידורים להפקתן של תכניות אשר נעשות 
על ידי נשים ועבור נשים. בדרך כלל תכניות אלה מופקות עם הציוד של התחנה, אך ללא פיקוח על התוכן. המודל הוא בעיקרו פמיניסטי-רדיקלי 
ופמיניסטי-תרבותי. לרוב, התחנות אשר אירחו את תכניות הרדיו הפמיניסטיות היו בשוליי השידור המיינסטרימי. במודל השלישי תחנת הרדיו כולה 

הייתה בבעלות נשית ומוקדשת לנשים, ולרוב קידמה אג'נדות ליברליות ורדיקליות יחד )2004: 169-70(. מודל זה לא קיים בישראל.
ראוי לומר מילה על עיתונות אלטרנטיבית והגדרתה )Harcup, 2005(. בתוך הקשר של הספירה ציבורית אלטרנטיבית, הפרקטיקות העיתונאיות הן 
מרדניות וחתרניות, ונחשבות כמרכיבות של "עיתונות שכנגד ההגמוניה" )"Counter-hegemonic journalism"( )שם, 361(, שיש לה גם מימדים 
פוליטיים מובהקים, הכוללים תמיכה מוצהרת במאבקים חברתיים. זאת ועוד, התקשורת האלטרנטיבית קיימת, לפחות בחלקה, כביקורת על 
תקשורת המיינסטרים, בבחינת ביקורת הפרקטיקה – אשר מיושמת בפרקטיקה. יחד עם זאת, העיתונות האלטרנטיבית אינה מתקיימת רק במנוגד 
לעיתונות המיינסטרים, אלא – מקיימת איתה מערכת יחסים מורכבת. לעיתים, עיתונאים ועיתונאיות אשר עבדו בתקשורת האלטרנטיבית עוברים 
לעבוד בתקשורת המיינסטרים, כשהם מאמצים לעצמם זהויות מקצועיות היברידיות )שם, 361-2(. מחקרים עכשוויים דוחים את הבינאריות שבין 
התקשורת האלטרנטיבית לתקשורת המיינסטרים )שם, 368(, ומוצאים כי קיימת זליגה של רעיונות, תוכן, סגנון וכן העיתונאים והעיתונאיות עצמם, 
בין השוליים למרכז, וכי תהליכים המתרחשים בכל אחד מסוגי העיתונות אינם נפרדים האחד מהשני. כמו כן, נדרשת הכרה בגיוון העצום שיש 
בתוך כל אחד מהם. זאת, מבלי להוריד בחשיבות העובדה שעיתונות המיינסטרים היא בסך הכל בעלת הכוח הרב יותר, וכן כי לעיתים תקשורת 
המיינסטרים ממסחרת מטרות פוליטיות וחברתיות המגיעות מהשוליים התקשורתיים. מן הצד השני, העיתונות האלטרנטיבית מסייעת בשמירה 

על קהילת הפעילים הפוליטיים ובסיוע בפעילותה )שם, 370-1(.
בהשראת ההמשגה שהרקפ )Harcup, 2005( מציע, אני רוצה להציע שבישראל תחנות המהוות אלטרנטיבה אמיתית מבקשות להביא סדר יום 
מוזיקלי לא-הגמוני, וגם סדר יום תוכני לא-הגמוני. בדרך כלל תחנות אלה הינן אינטרנטיות, ופועלות על בסיס תקציב מצומצם וצוות בהתנדבות, 
ושלא למטרות מסחריות. כך למשל, רדיו "הקצה", "התדר" ו"קול הקמפוס" מציעים סדר יום אלטרנטיבי בתחומי המוזיקה. בתחומי התוכן, "רדיו 

מרכז העיר ירושלים" )JLM.FM( וכן "קול הקמפוס" הן התחנות המתפקדות היחידות המציעות כיום סדר יום אלטרנטיבי-תוכני.  
ידי  וב', ומוגשת על  בישראל קיימות שלוש תכניות רדיו אשר עוסקות בסוגיות של מגדר. הראשונה היא "סדר נשים" המשודרת ברשת א' 
העיתונאית והשדרנית טלי לאור. מלבד התכנית של לאור, קיימים שני פודקאסטים. הראשונה היא "The Bush- שיח נשים",  שהחלה את פעילותה 
לפני שנתיים, בהנחייתן של נעמי נידם ותהל גולדשמיד. השנייה היא התכנית "פותקאסט",  שהחלה את פעילותה לפני כארבעה חודשים. הן "שיח 
נשים" והן "פותקאסט" שמות על הפרק נושאים אשר לא זוכים לחשיפה ברדיו הארצי והאיזורי, כגון שיח מגדרי רדיקלי, מיניות נשית, הומור נשי 
ותרבות נשית, כמו גם סוגיות ליבה שכן זוכות לחשיפה מסוימת בתקשורת הארצית והאיזורית, כגון אלימות נגד נשים ושוויון זכויות משפטי, 

חברתי, כלכלי ופוליטי.
על מנת לבחון את האופן בו נשים בתקשורת האלטרנטיבית הישראלית תופסות את מערכת היחסים בין המרכז התקשורתי לשוליים, וכן את 
הפרקטיקות העיתונאיות שמאפשרת להן עמדתן השולית, אני מנתחת שני ראיונות עומק שקיימתי עם נשות רדיו. כמו כן, אני מנתחת את התוכן 
של "שיח נשים" ו"פותקאסט", ותוכן שהוקלט בתכנית הבוקר היומית של קרן נויבך ברשת ב', "סדר יום". כל החומרים יחד מאפשרים לי לבחון 
את הכניסה של אג'נדות אלטנרטיביות לתקשורת המיינסטרים, את החוויות של נשים שעובדות ברדיו אלטרנטיבי, ואת האופן בו הן תופסות את 

עבודתן העיתונאית.
הן "שיח נשים" והן "פותקאסט" מתאימות למודל השני שקרטר )Carter, 2004( מציגה, בו נשים עושות רדיו עבור נשים, שהתוכן שלו הוא רדיקלי. 
כך, הפודקאסטים הישראליים האלטרנטיביים שעוסקים במגדר מציגים סדר יום לא שגרתי. ברם, כפי שמציע הרקפ )Harcup,2005(, אין הפרדה 
מוחלטת בין המרכז והשוליים – וקיימת זליגה של תוכן, סגנון ואנשים בין המרכז והשוליים. התוכן שמגישה קרן נויבך, אשת תקשורת פמיניסטית  
אשר פועלת בזירת התקשורת הארצית – מדגים כיצד אג'נדות עיתונאיות פמיניסטיות נכנסות לפריים טיים החדשותי. כך למשל, בתכניתה "סדר 
יום" נויבך מקדישה פעם אחר פעם אייטמים לדיון בפרשות שונות של הטרדה המינית, מזוויות לא שגרתיות. עולה מכך כי קיימת זליגה בין סדר 
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היום הציבורי האלטרנטיבי שהתנועה הפמיניסטית מבקשת לקדם, והספירה התקשורתית המרכזית.
קיים גם קשר ישיר יותר של החלפה הדדית בין סוגי התקשורת. בשני הראיונות שקיימתי עם נשות רדיו אלטרנטיבי, התברר כי שתיהן עובדות 
גם בתקשורת המיינסטרים. הבחירה שלהן לעבוד בשני סוגי התקשורת הן פרקטיות, שכן הן צריכות להתפרנס, אך העיסוקים השונים משפיעים 
זה על זה. מהראיונות עולה כי לכל אחד מהמדיומים יש רווח והפסד משלו. בעוד שהרדיו מאפשר  חופש ושליטה מוחלטת בבחירת המרואיינים 
ובתוכן, התקשורת הארצית מאפשרת חשיפה גבוהה בהרבה. בנוסף, דנה וגם עדי מתייחסות לראיון כאל מקום חשוב בו מיושמת הפרקטיקה 
הפמיניסטית. שתיהן התייחסו לצורך להתייחס לתוכן הנוגע לנשים, לצורך למצוא כמה שיותר מרואיינות נשים כדי להביא את העושר והגיוון של 
החוויה הנשית, ולהארכתו של הזמן הקצוב לכל אייטם אליו מתייחסים. בנוסף, שתיהן מעידות כי העבודה שלהן לקידום נשים בכלל ובתקשורת 
בפרט, מביאה אותן ליישם בחירות לא שגרתיות בפרקטיקת הראיון, כגון המשגתו כשיחה של למידה הדדית במקום ניסיון "לחלוב" מידע ולהכשיל 

את המרואיינת. 
בחומר האמפירי שניתחתי, ובעיקר בשניי הראיונות שביצעתי עם נשים העוסקות ברדיו אלטרנטיבי, מצאתי זליגה משמעותית בין החוויה של 
עשיית תקשורת בשוליים, והחוויה של עיסוק בתקשורת מיינסטרים. שתי הנשים מתארות את הזירה האלטרנטיבית כמקום של התנסות וחופש 
ללכת אחרי האמונות והאג'נדות. הרדיו האלטרנטיבי מהווה פורמט בו ניתן לקיים שיחות עומק השוברות את המבנה של "אייטם" בן עשר דקות, 
ולא רק ראיונות עם מבני כוח ברורים. אך ישנה בעייתיות שבזירה האלטרנטיבית – היא לא מאפשרת דיי חשיפה. המקום שיש בו את הפוטנציאל 
המשמעותי ביותר לשינוי הוא במרכז, אולם העבודה במרכז דורשת מאבק סיזיפי, עיקש ויומיומי. יחד עם זאת, נדמה כי עיסוקן ההתנדבותי מסייע 

להן באופנים משמעותיים במאבק.
סוגייה אשר עולה מניתוח החומר היא הכניסה של הפמיניזם לתוך תרבות המיינסטרים, וההשלכות הנובעות מכך. התופעה של נשים העוסקות 
הן ברדיו אלטרנטיבי והן בתקשורת מיינסטרים מאירה באופן מיוחד בו נעים רעיונות פמיניסטיים ממקום למקום, וכיצד הם משתנים ומתפתחים. 
הפמיניזם היום מיושם במקומות ובאופנים רבים ומגוונים – בתרבות הפופולארית, באקדמיה ובתקשורת. המושג פמיניזם עובר טרנספורמציות 
רבות, שנעות במבנים שונים של משמעות. כפי שמצביע הרקפ, רעיונות המתקיימים בספרות אלטרנטיביות יכולים לעבור קפיטליזציה כאשר 
הם מאומצים על ידי המרכז – מה שקורה כבר היום לפמיניזם כתנועה, ושאפשר לראותו בכניסה של הפמיניזם הן לצרכנות, כפי שניתן לראות 
בפרסומות, והן לתרבות הפופולארית. אל מול זה, החוויות בעיתונות האלטרנטיבית "מתחזקות" את המאבק, מאפשרות תובנות פמינסטיות 
מעשיות ויצירה של פרקטיקות אחרות של עבודה, ומיידעות את העבודה של עיתונאיות במרכז. הן מאפשרות פרשנות מחודשת של העבודה 
היומיומית באמצעות היצירה של ספירה ציבורית אלטרנטיבית, גם אם מצומצמת. מיפוי הכיוונים השונים בהם ה"פמינזמים" של נשים נעים בעולם 

יכול להצביע הן על טרנספורמציות שיוצרות מחדש דיכויים, והן על אפשרויות חדשות של שינוי חברתי ופוליטי.

מוגבלות, ביות מדיה ודיכוי חברתי: שימושי סלולר בקרב חרשים וכבדי שמיעה בישראל
גב' נעמי ביטמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

תקציר זה מבוסס על עבודת תזה אמפירית לתואר מוסמך אודות השתקפות דפוסי תקשורת רחבים בחברה באמצעות הסלולר לאור 20 ראיונות 
עומק מובנים למחצה עם חרשים וכבדי שמיעה. המסגרת התאורטית מחברת בין שתי סוגיות תקשורתיות הנבחנות לרוב זו מזו, על אף העיסוק 
המשותף שלהן בשימוש קונפליקטואלי במדיום: נגישות מדיום לאנשים עם מוגבלות וביותו על ידי קבוצות תרבותיות מגוונות בחברה. סוגיות 
אלו עשויות לחפוף בהקשר של חרשים וכבדי שמיעה לאור השיח התקשורתי המצומצם אודות מוגבלות ונגישות המאפיין את הספרות הקיימת 
בנושא. לפיכך מרחיב המחקר הנוכחי את גבולות השיח התקשורתי באמצעות לימודי מוגבלות, המציעים גישה ביקורתית השופכת אור לראשונה 

על הסיבות החברתיות לשימושי הסלולר של אוכלוסיה זו. 
הרקע התאורטי כולל את הבנייתה התרבותית של השפה המדוברת כשפה הלגיטימית, העלולה להדיר את מי שמתקשר בדרכים אחרות מהחברה 
)St. Pierre, 2015(. דה-לגיטימציה זו מרחיקה לכת כאשר תאוריות מדיה חדשים מזקקות את עליונות השפה המדוברת על צורות תקשורת 
 .))Daft, Lengel & Trevino 1987; Kock, 2005; McLuhan, 1966 אחרות באופן המגדיר את חוש השמיעה כהכרחי לתקשורת אנושית
כך מתחדד הקשר בין טכנולוגיה לתרבות, הניכר בשימור עליונותו התרבותית של הדיבור גם בעידן בו טכנולוגיות תקשורת מאופיינות בגמישות 

 .)Manovich, 1997( והתאמה תקשורתית חסרות תקדים למשתמשים
הסלולר הינו מדיום ייחודי בהקשר זה לאור יכולתו חסרת התקדים להתאים עצמו למשתמשיו Vincent, 2006((. הדומיננטיות התקשורתית של 
המדיום היוותה כר פורה לאפשרויות הביות התרבותיות של המדיום על ידי קבוצות מגוונות )חיג'אזי-עומרי וריב''ק, 2009(. הסלולר זוכה לפופולריות 
 .Cohen( )et al., 2008 עצומה בישראל, בין היתר עקב חשיבותו להתמודדות עם המצב הביטחוני והתאמתו למאפייני החברה המגוונת בישראל
 )Schejter & Cohen, 2002( הקשר תרבותי זה משתקף בשיחה הקולית בסלולר, הדומיננטית בישראל פי כמה יותר ממדינות אחרות במערב

.)Lemish & Cohen, 2005( ומשמשת תדיר כאמצעי להצגת ה'פנים' והזהות התרבותית של הפרט
אנשים עם ירידת שמיעה חווים שיח ופרקטיקות טיפוליות נרחבות המעניקים עליונות לשפה דבורה על פני שפת הסימנים הישראלית )ויזל וזנדברג, 
2002(. שיח רפואי ושיקומי זה משקף את המודל הרפואי למוגבלות, המתאר את הפרט כאחראי על הטיפול בלקותו על מנת להתאים עצמו 
לחברה הנורמטיבית )Barnes et al., 1999(. השפעותיו הנפשיות של שיקום השמיעה עלולות לגרום לניסיון של כבדי שמיעה 'לעבור' כשומעים 

)אייכנגרין והופיין, 2009(. בכך יוצר נרמול זה דיכוי חברתי באמצעות סטיגמה בגין תקשורת 'לא נורמלית'. 
לכבדי שמיעה וחרשים יחסים מורכבים עם הסלולר, כאשר ערוץ התקשורת הויזואלי הדומיננטי שלהם מתעדף את השימוש בתקשורת כתובה 
על פני שיחות קוליות )ויזל וזנדברג, Maiorana- Basas & Pagliaro, 2014 ;2002(. בישראל מקבל המדיום משמעות נוספת לאור המצב הבטחוני 
ושמרנותה התרבותית והתקשורתית של החברה בישראל )Cohen et al., 2008(, המאופיינת בשיח רפואי שיקומי אודות מוגבלות שמיעתית ודגש 

חריג בהיקפו על שיחות קוליות.
מאפיינים אלו של החברה הישראלית הופכים אותה למקרה בוחן מצוין לביות הסלולר על ידי קבוצות מוחלשות. אי לכך, בוחן המחקר הנוכחי 
וכבדי שמיעה בישראל דפוסים תרבותיים תקשורתיים. המתודולוגיה האיכותנית  את האופנים שבהם משקפים שימושי הסלולר של חרשים 
לבחינת שאלה זו כוללת 20 ראיונות עומק מובנים למחצה עם 16 כבדי שמיעה ו-4 חרשים, שנערכו בעברית מדוברת, שפת הסימנים הישראלית 
והתכתבות מקוונת. שני הראיונות האחרונים, בניגוד ל-18 קודמיהם, לא היו פרונטליים אלא התקיימו באמצעות סקייפ וווטסאפ בשל קשיי תקשורת 
עם מרואיינים חרשים, שגרמו להערכה מחודשת של המחקר ומהותו ועקב כך לשינוי מתודולוגי. אוכלוסיית המחקר מנתה אזרחי ישראל בגילאי 
19-72 כולל ערבים וחרדים בשיעור דומה לשיעורם באוכלוסייה הכללית, לצד הקפדה על חלוקה מגדרית שווה. המחקר התקיים במהלך החודשים 
מרץ עד יוני 2016 וכלל שיקולים אתיים ומתודולוגיים רבים שנבעו, בין היתר, מהשתייכות החוקרת לאוכלוסיית המחקר, הנגשת המחקר לאור אי 
נגישות המתודולוגיות הקיימות וכתיבה רפלקסיבית נרחבת. בסופו נותחו הנתונים ניתוח תמטי באמצעות תוכנת Dedoose לפי עקרונות התאוריה 
המעוגנת בשדה )Corbin & Straus, 2008(. מתודולוגיות אלו נבחרו מתוך הבנת מורכבות השדה וחשיבות הניתוח המשולב, ככלל, וחשיבות 
צמתי הזהויות, בפרט, לצד מיעוט התייחסות מחקרית לגיוון של אוכלוסיית המחקר, ריבוי מתודולוגיות כמותניות המשטיחות את הנושא והיעדר 

התייחסות מחקרית שאינה מוטה על ידי המודל הרפואי למוגבלות.
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ניתוח הראיונות מוביל לשתי תמות מרכזיות, החופפות את שימושי הסלולר המאתגרים ביותר מבחינה חברתית של כבדי שמיעה וחרשים: 
זמינות ויזואלית וכתובה ושיחה קולית בסלולר. התמה הראשונה כללה היבטים ושיקולים ייחודיים לכבדי שמיעה וחרשים לגבי מחויבותם הנרחבת 
לזמינות סלולרית ויזואלית וכתובה, תפיסתם את הסלולר הפרטי כקו חיים עבורם ועבור קרוביהם השומעים, אפליקציית 'ווטסאפ' כפונקציה יוצאת 
דופן אשר ביכולתה לאחד בין אנשים אך גם לשעבד אותם לזמינות תמידית, ולבסוף, היבטים ייחודיים של זמינות לשיחות וידאו נכנסות בסלולר, 
המשתנות במאפייניהן וחשיבותן בין כבדי שמיעה לחרשים. התמה השניה כללה מטען רגשי נרחב שהשתנה בין גברים לנשים והציג היבט מגדרי 
משמעותי במחקר, שימושים של מרואיינים כבדי שמיעה בשיחה הקולית כאמצעי לעבודת גבול המבדילה אותם מחרשים, תגובות של ציות או 
התנגדות לציפייה לנהל שיחה קולית 'שומעת', ולבסוף, השפעות ציפייה זו על חרשים, בשל אי יכולתם לבצעה: הדרה תקשורתית וחברתית 

נרחבת.
הממצאים משקפים את הגיוון הרב של אוכלוסיית המחקר, לצד דומיננטיות החברה השומעת בתקשורת הסלולרית. התמה הראשונה מחדדת את 
ההבדלים המשמעותיים בין נשים, שנטו לתפוס את הסלולר כתורם משמעותית להרחבת אפשרויות התקשורת שלהן ואף לאובייקט בעל ערך 
רגשי רב, לבין גברים, שנטו לבקר אותו תוך שימוש בטרמינולוגיית התמכרות. החשש של מרואיינות רבות מסטיגמה כפולה- של מגדר ומוגבלות- 
היה בולט. כמו כן, מושג הנגישות מוטל בספק לאור יחסי הכוח סביבו והצבת תנאים מגבילים על ידי החברה השומעת בפרקטיקות תקשורתיות 
'נגישות' עבור חרשים וכבדי שמיעה. התמה השניה, שיחה קולית בסלולר, מציגה ממצאים דרמטיים הן בנוגע לצה''ל, שהתגלה כסוכן חיברות 
דומיננטי של פרקטיקה זו עבור חרשים וכבדי שמיעה, והן בנוגע לאופן בו שימשה פרקטיקה זו כאמצעי ל'מעבר' כשומעים עבור כבדי שמיעה. 
גם כאן מתחדד ההבדל בין נשים, שנטו יותר להיעזר בסביבתן השומעת בפרקטיקה זו, לעומת גברים, שחתרו לעצמאות והצגת יכולות תקשורת 

'שומעות' במידה מקסימלית. 
הדיון בממצאים שעלו נסוב סביב אי הרלוונטיות של תאוריות המדיה החדשים שדגלו בשפה דבורה כטבעית יותר ממדיה כתובים עבור כבדי שמיעה 
וחרשים, וכן סנקציות מרובות יותר על אי ביצוע תקשורת 'נורמלית' שהיו מרובי ניואנסים ועדינים לעומת אלו שצוינו בספרות. שלל היבטי היומיום 
שעלו בראיונות ציירו תמונה שמרנית למדי של החברה הישראלית בהקשר הרחב של התמודדות עם צורות תקשורת שונות, כגון ביצוע שונה 
של שיחה קולית במרחב הציבורי הנתון לפיקוח חברתי מתמיד, ועד לאי יכולת לבצע שיחה כזו כלל בקרב חרשים. הקשת הרחבה של 'סטיות' 
תקשורתיות אלו הניבה בהתאמה קשת סנקציות חברתיות ותרבותיות וכתוצאה מכך גם הפעלת לחצים תרבותיים, תקשורתיים ורגשיים על כבדי 
שמיעה, שלאור קרבתם היחסית ל'נורמליות' יכלו להתאים עצמם יותר. גיוון תקשורתי זה הדגיש את ההבדלים הרבים בין כבדי שמיעה לחרשים 
מבחינה שמיעתית, תקשורתית ותרבותית, שלא קיבלו התייחסות בספרות הקיימת. בנוסף, ניתוח מבוסס צמתי זהויות חושף את המורכבות הרבה 
של כבדי שמיעה חרדים וערבים בחברה הישראלית וכן את הטקטיקות שלהם להימנעות מסטיגמה כפולה והחלשה רבה יותר שלהם כמיעוט. 
לצדם התגלה פער מגדרי משמעותי בין נשים לגברים בתפיסתו הרגשית של הסלולר. בייחוד היווה המדיום מוקד להצגת תפיסה עצמית שומעת, 
הימנעות מעיסוק בנגישות ושימוש במדיום כהדגשת הנורמליות של הגוף באמצעות חוש השמיעה והשיחות הקוליות בקרב גברים. עבודת הגבול 
המפרידה בבירור בין כבדי שמיעה לחרשים ותחושת החובה להיות זמינים כ'פיצוי' על חוסר היכולת לבצע שיחה קולית תקינה מציגים השרשה 
עמוקה של המודל הרפואי שיקומי למוגבלות בחברה הישראלית, וכן תפיסות עצמיות שליליות בגין המוגבלות כתוצאה מנרמול סביבתי ותקשורתי 

מתמיד.
דיון זה מוביל למספר מסקנות. ראשית, תאוריות התקשורת והמדיה החדשים נוטות לתפיסה טכנית של נגישות המגדירה אותה כמשלימה לחושים 
החסרים על מנת להתאים את הפרט לחברה הבריאה. בכך משקף השיח את ההגמוניה השומעת ואת תפיסת התקשורת שלה, הנחווית גם 
בשימוש אישי של הסלולר כמדיום אינדיבידואלי. כך מהווה הסלולר כלי מפתח בתהליך החיברות התקשורתי בתרבות הישראלית. שנית, לתפיסה 
העצמית, נרטיב החיים, בחירה שפתית וסביבה של כבדי שמיעה או חרשים תפקיד חשוב לא פחות בשימושי הסלולר שלהם מאשר תפקודם 
השמיעתי, דבר המציג את מרבית הספרות הקיימת כמשטיחה את מורכבות אוכלוסיית המחקר, מנוהלת על ידי חוקרים שומעים המושפעים 
לעומק מהמודל הרפואי ומנציחים תפיסות דכאניות ומיושנות בהקשר התקשורתי הנוכחי. שלישית, ניתוח המשלב בין תקשורת ללימודי מוגבלות 
ומדגיש את חשיבות צמתי הזהויות של המרואיינים מגלה פלח אוכלוסיה עם סיכויים רבים יותר להביע התנגדות לציפיות תקשורתיות שומעות: 
ואינו חלק ממיעוט בחברה  וחילוניים שהם כבדי שמיעה. כלומר, מי שזכה למאפיינים הגמוניים של קרבה לנורמליות  יהודים, צעירים  גברים 
הישראלית, נהנה מפריבילגיה תקשורתית רחבה יותר. מיעוטים, אנשים מבוגרים יותר ובמיוחד נשים ינקטו מאמצים אדירים על מנת להתאים 
עצמם תקשורתית לחברה. לבסוף, המחקר הנוכחי מציג תהליך שונה של ביות סלולר לעומת קבוצות תרבותיות בחברה. על הנגישות הטכנית 
הרבה הגלומה במדיום, תהליך הביות של חרשים וכבדי שמיעה מכיל גם מעורבות חברתית נרחבת התופסת מקום חריג בתהליך. הדבר כולל 
גם את היבט התרבות החירשת המתקיים אצל חרשים בלבד, בעוד כבדי שמיעה המתנהלים בחברה שומעת מנסים לרוב להתאים עצמם אליה. 
ניכר כי מערכות תרבותיות, חברתיות ואף כלכליות אינן מאפשרות הליך ביות תרבותי בדומה לקבוצות חברתיות אחרות בישראל בקרב חרשים 
וכבדי שמיעה, לאור הקונפליקט שלהם עם תפיסתו התקשורתית על ידי ההגמוניה השומעת בחברה ותפיסת המוגבלות כבלתי לגיטימית מבחינה 

תקשורתית ותרבותית.
חזרה לתוכן העניינים

מושב 5: לכודים ברשת: רשתות חברתיות
יו"ר: פרופ' לילך ניר, האוניברסיטה העברית בירושלים

מגיבה: ד"ר עלינא ברנשטיין, המכללה למינהל

דפי פייסבוק ציבוריים של מנהיגים רוחניים בחברה החרדית כאמצעי להבניית סמכותו של המנהיג בעידן הגלובאלי
ד"ר מירב עמרן, חוקרת עצמאית

דפי פייסבוק ציבוריים של מנהיגים רוחניים בחברה החרדית עלו לראשונה ב-2009, ורובם פועלים בסביבות ארבע שנים ואף פחות מכך. מטרתם 
לקרב לאמונה את הציבור הישראלי הרחב והיהודי הבינלאומי. את העיכוב בשימוש באופציה תקשורתית זו יש ליחס לחשש בחברה החרדית, 
הבדלנית והשמרנית, מפני השלכות שליליות של האינטרנט על צביונה של הקבוצה ועל המשך הישרדותה במתכונתה המסורתית )נריה בן-שחר 
ולב און, 2013(. אך גם קבוצות דתיות ברחבי העולם, הפתוחות יותר לחברה המודרנית, מביעות חשש מפני פגיעה של האינטרנט במעמד ובסמכות 

:)Cheong, 2013( של הדוקטרינה וההנהגה. שתי אופציות נבחנות בספרות
א. ניתוק והחלפה: האינטרנט פוגע  בסמכות הדתית ואף עלול להחליף אותה. הוא מעודד ביזור של מוקדי כוח, מטשטש היררכיות ישנות של 

סמכות וסטטוס דתי, מייצר מקורות מידע והדרכה ללא אישור ופיקוח מסורתיים.
בהתאם   ,complementarity ל"השלמתיות"  ואינטרנט-  בשטח  נחווית  שהיא  כפי  דת  המרכיבים-  שני  בין  מו"מ  והשלמתיות:  המשכיות  ב. 

להתפתחויות סוציו-טכנולוגיות, ליצירת סמכותיות מורחבת )שם(. 
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בסיס תיאורטי
טכנולוגיה  מכנים   )2005( וברזילי  שברזילי-נהון  מה  באמצעות  היא  דתיות  סמכויות  בפני  מציבה  שהטכנולוגיה  האיומים  עם  להתמודד  הדרך 
מתורבתת: במקום להדגיש את האופנים שבהם הטכנולוגיה מעצבת תרבויות, ראוי לבחון איך תרבויות משנות את הטכנולוגיות ומעניקות להן 
הקשרים קהילתיים חדשים. הטכנולוגיה המתורבתת נעשית אפוא הכרחית גם לקהילות של פונדמנטליזם הדתי, אם ברצונן להמשיך להתקיים 

בתוך הגבולות המסורתיים שלהן – החיצוניים והפנימיים כאחד )שם(. 
מטרת המחקר לבחון באיזו מידה מתנהל הפייסבוק החרדי באופן שיהלום את האופציה השניה- המשכיות והשלמתיות. מחד גיסא, עליהם 
להשתלב בגלובליזציה בשיטות מודרניות לצורך "קרוב רחוקים", ומאידך גיסא, עליהם לנקוט שיטות לשמר את הסמכויות המסורתיות. באיזו מידה 

ההסתייעות בעיקרון הטכנולוגיה המתורבתת ננקטת להשגת היעדים? 
בשנים האחרונות נערכו מספר מחקרים בדגש על תירבות הטכנולוגיות בחברה החרדית. למשל, מחקרם של רוזנברג וראשי )2014( על מאבק 
הרבנים לסלולר כשר. הם מסכמים שההצלחה מרשימה ומפתיעה, אף כי חלקית; וכן, מחקרן של Campbell ו-  Bellar)2013(, על דרכי הפצת 
האמונה באתר עמותת "אש התורה". הן מציינות, שהאתר מיועד לחילונים, ובכך ההצדקה לקיומו מלכתחילה, מה גם שהוא פועל תחת פיקוח 

קפדני על השימושים והתכנים. 
השיטה

שלב ראשון - איתור כל המנהיגים הרוחניים, גברים חרדים, שלהם מעל לחמשת אלפים עוקבים. מתחת לחמשת אלפים מספר המנהיגים הוא 
רב וקצרה היריעה. התקבלו חמישה עשר מנהיגים )לחלקם מעל למאה אלף(.

בשלב השני - ניתוח איכותני לזיהוי דרכים להבניית הסמכות של המנהיג והדוקטרינה לפי שלושה ממדים שקבעתי מראש: הפוסטים; תגובות 
העוקבים לפוסטים; והאינטראקציה שבין המנהיגים לעוקבים. תוך כדי מחקר זוהו שתי קטגוריות נוספות לביסוס הלגיטימציה והסמכות: ציבור 

העוקבים כקבוצה תומכת ונאמנה; ואמצעי התקשורת, היינו, מאפייני הפייסבוק. 
שלוש הקטגוריות )שלושת הממדים, ציבור העוקבים והפייסבוק(  נבדקו ביחס  לפוסט אחד בכל יום, מיום הקמת הדף ועד לנובמבר 2016. אם 

פחות מפוסט ליום- אזי נבדקו כולם. בדיקת מספר העוקבים התבצעה פעמיים: בתחילת המחקר-ספטמבר 2015, ובנובמבר 2016.
התבססתי על התיאוריה המעוגנת בשדה Strauss & Corbin, 1998((. יתרונה בגמישות להגדיר מחדש את היעדים לניתוח בהתאם להתפתחות 
והממצאים הנאספים, כפי שאכן ארע במחקר זה- קטגוריות שלא תוכננו מראש. כמו כן, נבדק הפרופיל של כמאתיים עוקבים ועוקבות בניסיון 
לזהות רקע אמוני. לבסוף, קיימתי ראיונות טלפונים עם רוב מנהלי הדפים; וכן עם מנהיג רוחני אחד; עם דובר תנועת חב"ד ישראל; ומספר ראיונות 

אקראיים עם מנהיגים רוחניים בתום כינוסים.
תוצאות מרכזיות 

**אצל כל המנהיגים )למעט אחד( הדף מנוהל על-ידי מנהלי דפים, ולרוב ללא מעורבות המנהיגים, כפי שמצוין בדף במפורש. זוהי הבנייה של 
סמכות ללא נטילת אחריות. עדות ראשונה לדואליות זו בתחילת שנות ה-2000 באתרו של הרב עובדיה ז"ל, שם  נכתב "האתר הבלתי רשמי של 

הרב עובדיה" )עמרן, 2006(. הרתיעה מהטכנולוגיה כמו גם ההבנה שכיום אין אפשרות בלתה- מובילה לפשרה שכזו. 
**המנהיגים תלויים במוטיבציה וביוזמה של מנהלי הדפים. אלה פעילים מתנדבים שצמחו מלמטה- מהגראס-רוטס. הפסקת פעילותם עלולה 
להוביל לדעיכת הדף מאחר שהמדובר ביוזמה חיצונית. ראשיתה של התופעה בשנות השמונים ב"תרבות הקסטות התורניות" )עמרן, 2006(, 
המשכה ב"ערוצי הקודש" ונגני המפ3 )עמרן, 2015(, וכיום היא ניכרת בטכנולוגיות הגלובליות. אנו עדים לתהליך אבולוציוני של שימוש באמצעי 

תקשורת במסגרת הדת העממית, המתאים עצמו לתנאים המשתנים. 
**אין אף מנהיג שצמח בפייסבוק ולכולם פעילות ענפה בשטח. עם זאת, לא כל מי שפופולרי בשטח מנהל דף מצליח אם בכלל. יש לייחס זאת 
לרתיעה של המנהיגים מהאינטרנט כמו גם לחוסר התמצאות שלהם הנובע מכך, ולהעדר ניהול יעיל על-ידי צוות עוזרים. כמו כן, בעולם הרחב 
סמכותו של המנהיג נבחנת גם בזיקה לבקיאותו בהפעלת טכנולוגיות )cheong et all 2011(, ולפי מחקר זה עיסוק של המנהיג בטכנולוגיה מזהה 

אותו עם ארציות ופוגעת בקדושתו.  
ובמידה רבה  "נושאים שבקדושה"  ולאידיאולוגיות בחברה החרדית. למשל, הקפדה על  **התכנים בפוסטים מותאמים לדרישות הנורמטיביות 
הימנעות מאקטואליה. הפייסבוק החרדי מכוון להציע אלטרנטיבה )מוצלחת יותר( לערוצי התקשורת בחברה הרחבה. הוא אף נמנע מפולמוסיות 

חרדים-חילונים שתעורר רתיעה אצל העוקבים, בהתאם לגישה המקובלת ב"ארגוני התשובה" )קפלן, 2007(.
**דוגמה נוספת לשליטה על התכנים ולשליטה טכנית מצד מנהלי הדף היא בתחום המגדרי: מועלים פוסטים המוקדשים למעלת לימוד הגמרא, 
ויש עוקבות המבקשות להרחיב לימודי הגמרא בפייסבוק כפתרון זמין יחידי בעבורן ללימוד טקסטים "גבריים" אלו. אלא שאין תגובה ממנהלי הדף, 
וישנם סימנים כי דיון שמתפתח בנושא זה מצד עוקבים אחרים- נמחק. גבולות האוריינות המותרים לנשים בחברה היהודית המסורתית )צרפתי 
ולירן-אלפר, 2010( נותרים בעינם. אין חציה של קווים אדומים. היענות סלקטיבית, עריכה, מחיקה וצנזור הם מיסודות "הטכנולוגיה המתורבתת" 

לשימור הצביון המסורתי-שמרני של הקבוצה.  
**עם זאת, לעיתים מוצגים טקסטים של היגדים ותובנות ללא זיקה למסורת ובצירוף אייקון נטורליסטי וסוריאליסטי ברוח "העידן החדש". כפי 
שמבהירים ברזילי-נהון וברזילי: התהליכים הללו הם דו-כיווניים: בעוד שהקהילה מתאימה את הטכנולוגיה לצרכיה, היא עצמה עוברת שינוי כדי 

להיעשות לחלק מהגלובליזציה )2005(.
ציבור העוקבים כמקור ללגיטימציה ולסמכות

עליה משמעותית, לעיתים בעשרות אלפי עוקבים מזמן הבדיקה הראשונה לשניה. ניכר, כי הרוב המכריע הם בעלי זיקה למסורת שאינם בהכרח 
שומרי תורה ומצוות )למשל, מבקרים בקברי צדיקים אך נוסעים בשבת(. 

המאפיינים הבולטים: א. הערצה וייחוס קדושה למנהיג. ב. ממליצים על ספרים פרי עטם של המנהיגים, זוהי ספרות שכיום מתווספת לקורפוס של 
כתבי הקודש )ליאון, 2012(. ג. "שיתוף" ו"לייקים" המגיעים להמונים. ד. העשרת השיח הדתי ב"דברי תורה" קצרים, לא כאתגור לדברי המנהיגים, 
אלא כהשלמה להם. ו. נאמנות- ממשיכים לעקוב ולתמוך במנהיג ובדף גם אם פניות מצדם לא נענות. כלומר, ההתנהלות היא לפי התכתיבים של 
מנהלי הדף, ויש הסכמה בין הצדדים להימנעות מדיאלוג ביניהם בפלטפורמה זו. לכך כמה סיבות: מנהלי הדף ממילא מעודדים יצירת קשר לא 
מקוון עם המנהיג כחלק מהתפיסה של המשכיות והשלמתיות; למנוע היווצרות של תנאים נוחים לשיח ביקורתי מצד הציבור, כפי שהוא מתקיים 
 Cheong,( וכן, חשש לטשטוש היררכיות בשל המעבר לתקשורת אופקית ;)Golan & Campbell, 2015( לעיתים במרחבים חרדיים מקוונים

.)2013
מאפייני הפייסבוק כמקור לגיטימציה וסמכות על-ידי הבניית צביון של ערוץ יעודי אלטרנטיבי.

הפייסבוק הוא בעל מאפיינים גלובאליים, אך בו זמנית משמר מאפיינים לוקליים-מגזריים, בין היתר, באמצעות צנזור, דיכוי דיאלוג, שמירה על גבולות 
 .))Golan & Campbell, 2015 השיח ופיקוח על התכנים- אלו אמצעים מקובלים בתקשורת המקוונת בחברה החרדית

**הפונקציה של "לייקים" "ושיתופים" משרתת היטב את האידאולוגיה של זיכוי הרבים )ליאון, 2012(. ואכן, בקשה חוזרת ממנהלי הדף- "אנא שתפו 
למען זיכוי הרבים". העוקבים אינם אמורים רק "להתחזק" ו"להתקרב" באמצעות הפייסבוק, אלה שהם גם בתפקיד. עליהם האחריות להרחיב את 
השיח הדתי על-ידי הפצתו במרחב המקוון. כפי שמציין ליאון: לימוד תורה אינו יעד לכשעצמו אלא כלי להרחבת החיים הדתיים בעידן של מודרניות 

וחילון )שם(.
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**המסרים מופצים במתכונת "טפטופי דרשות" )בלשוני(- מקבץ של דברי תורה קצרים כמה פעמים ביום ליצירת "הנכחה דתית מתוקשרת" 
 .)et all, 2011 Cheong( זאת בהתאם להתפתחויות הטכנו-חברתיות לפיהן הציבור מתקשה כיום לצרוך הרצאות ארוכות .)Cheong, 2010(

הכינויים המופיעים בפייסבוק החרדי: "על קצה המזלג" "בקטנה" "המסר היומי"....
**לפי Mcluhan )1966(, תוכנו של מדיום לקוח ממדיום שקדם לו. בכך מתאפשרת חלוקת תפקידים: הפייסבוק מוביל לפלטפורמות נוספות 
המספקות מידע ושירותים נוספים )אתר-בית, יו-טיוב, ווטסאפ, מיילים,  עלונים מקוונים, אפליקציות, רדיו אינטרנטי וקווי טלפון(. למשל, בפייסבוק 
רק "טפטופי דרשות", אך בקישור ליו-טיוב הדרשה במלואה, המכילה אקטואליה ונושאים ציבוריים רבים. כלומר, נעשית בחירה סלקטיבית של 

השורות הרלוונטיות לפייסבוק, לפי הצביון המוענק לכלי זה. 
**נפתחים דפים נוספים למנהיג כגיבוי לחסימות שמבצע אתר "פייסבוק" בשל הפרה של זכויות יוצרים. בפייסבוק החרדי מתקשים לממן הפקות 
של סרטונים ואייקונים, ולכן הם משתמשים בחומרים מהאתרים אחרים ללא רשות. זהו המשך של המאפיינים הפיראטיים של תעשיית התקשורת 

החרדית מתקופת הקסטות התורניות, בין אם מטעמים כלכליים ובין אם כביטוי של חתרנות תחת הסדר הקיים )עמרן, 2006(. 
לסיכום- נבחנו שלוש קטגוריות להבניית הסמכות בפייסבוק של מנהיגים רוחניים: א. שלושת ממדים בשלושה הקשרים )לעיל הבאתי שתי 

דוגמאות כי קצרה היריעה(, ב. ציבור העוקבים, ג. מאפייני הפייסבוק. 
הפייסבוק החרדי אינו מתנהל לפי העיקרון של "רשת חברתית כדמוקרטיה דיגיטלית" )גודמן, 2012(, אלא שהדף מתומרן ונשלט על-ידי מנהלי 

הדף. נעשה שימוש תועלתני במדיום לביסוס לגיטימיות וסמכות של מנהיג ודוקטרינה מסורתיים. 
"הטכנולוגיה המתורבתת" מטביעה את חותמה על כל ההיבטים של ניהול הדף. למרות שחלק מהעוקבים מצונזרים והאינטראקציה עמם חסרה - 

עדיין קיים קהל נרחב המביע תמיכה ומוכן לקבלת "כללי המשחק" המוכתבים לו. חיזוק לכך הוא מספר העוקבים המצוי בצמיחה. 
אנו עדים לאבולוציה של אמצעי תקשורת במסגרת הדת העממית שמתאימה עצמה לתנאים המשתנים: בעבר פעלו כוחות הגראס-רוטס 
באמצעים לוקליים, ואילו כיום המעבר הוא למרחב הגלובאלי, ובכלל זאת חלחול של יסודות עדכניים המזוהים עם "העידן החדש" למימוש האופציה 

של המשכיות והשלמתיות. 
ובעלות אמצעי אבטחה להגנה מפריצה של גדרי המסורת. אמנם  ידידותיות למשתמש  הכיוון המסתמן הוא פיתוח אפליקציות תורניות. הן 
האפשרות לדיאלוג מנהיג-עוקבים בצורה מקוונת תיפגע עוד יותר וגם עלויות הפיתוח יקרות, אך רוח "הטכנולוגיה המתורבתת" תמשיך להטביע 

חותם על הדרכים שנוקטת החברה החרדית לשליטה על האמצעים הטכנולוגיים שבשימושה.  
תרומה למחקר

אבולוציה של אמצעי תקשורת להפצת אמונה במסגרת הדת העממית בחברה החרדית    
הבניית סמכות של הנהגה חרדית בפייסבוק.  

מעמד הנשים ברשתות חברתיות שבשימוש החברה החרדית.  
גלובליזציה מול לוקליזציה ברשתות חברתיות.  

״עם אחד"? הומור אירוני וזהות קולקטיבית ברשתות חברתיות בישראל
גב' נעם גל, האוניברסיטה העברית בירושלים

במוצאי שבת, ה-9 באוגוסט 2014, הופיע ברשת הפייסבוק שטף של תצלומים המציגים מפגיני ימין מניפים שלטים ועליהם הכיתוב ״עם אחד- 
מדינה אחת- מנהיג אחד״ - תרגום מדוייק של ססמא נאצית ידועה. בימים שלאחר מכן הוצפה הרשת גם בממים הומוריסטיים המבוססים על 
תצלומים אלו, לצד דיונים סוערים בנושא. מקור השלטים נותר תעלומה, אולם מהשיח שהתפתח בעקבות המקרה נראה כי מדובר היה בפעולת 
״הטרלה״ )Phillips, 2015( או ״חטיפת זהות״ )Day, 2012( של פעילי שמאל שחמקו אל תוך ההפגנה והניחו את השלטים בהחבא, על מנת 
שיונפו על-ידי מפגיני הימין. הפעולה היוותה את אחד משיאיו של גל הומור אירוני שהציף את הרשת באותם ימים, בתגובה לאלימות פיזית של 
מפגיני ימין כלפי מפגיני שמאל מתנגדי הלוחמה בעזה. מחקר זה מתמקד בטקסטים הומוריסטים אלו, במטרה לבחון את הדיאלקטיקה שבין 
הומור אירוני וזהות קולקטיבית ברשת החברתית פייסבוק. לצד בחינת תפקידן של זהויות קולקטיביות קיימות ביצירת הומור אירוני, בוחן המחקר 

את תפקידו של ההומור האירוני ביצירת זהויות קולקטיביות חדשות, ובתהליכים של סגרגציה חברתית. 
רקע תיאורטי

בתקופת הלחימה בעזה בקיץ 2014 היוו הרשתות החברתיות, ובפרט פייסבוק, פלטפורמת שיח מרכזית. הפעילות בפייסבוק כללה אופנויות רבות 
של תקשורת, ובכללן פעולות של תקשורת פגומה, או אי-תקשורת. האינטראקציות )תקשורת ואי-תקשורת( נסובו רובן ככולן על תוכן הקשור 
בהסלמה של אותם ימים. כך, שימשו הזמינויות של הרשת החברתית לביצוע פעולות של קולקטיביזציה וסגרגציה חברתיות, למשל באמצעות 

 )John & Dvir-Gvirtzman, 2016; Shwartz & Shani, 2016(. הפצת מידע, דיונים סוערים, ופעולות של ביטולי חברות
 boyd, 2014; Pennington & Hall,( רשתות חברתיות מהוות בעשור האחרון זירה מרכזית לתהליכים של כינון זהות, אישית וקולקטיבית כאחד
2014(. זירות אלו מתאפיינות בהיעדר נוכחות גופנית, באופן שמאפשר משחקיות בזהות מחד גיסא, ודורש עבודת זהות אינטנסיבית מאידך גיסא. 
 ,)Marwick & boyd, 2010( גם המבנה המקוטע של מידע ברשתות החברתיות מייצר מרחב נטול הקשר לצריכת הטקסטים המופיעים בהן
ולכן עבודת הזהות, עמו גם עבודת הפרשנות הנדרשות במסגרתן הנן משמעותיות יותר. תנאים אלו מייצרים קרקע מורכבת אך פוריה לשימוש 
במבעים לא ישירים, כגון הומור אירוני. אינטראקציות מורכבות מסוג זה מיצרות, בין היתר, פעולות של הכללה והדרה מהשיח, ובכך משרתות 

 .)Aikin, 2013( תהליכים חברתיים של קולקטיביזציה וסגרגציה
סוגת ההומור האירוני זכתה להגדרות רבות ושונות בספרות המחקרית, שהמשותף להן הנו קיומו של פער )ולעיתים קרובות היפוך( בין מובנן 
הפשוט של המילים במסר לבין כוונתו של המוען )Meucke, 1982(. במסר האירוני יוטמנו על-פי-רוב רמזים אירוניים, שתפקידם הכוונת הנמען 
לפענוח נכון של המסר. לעתים יהיו רמזים אלו מעודנים ביותר, עד כדי יצירת פוטנציאל פוליסמי משמעותי )Day, 2011(. כך, למשל, כאשר הרמז 
האירוני מבוסס על קיומה של סתירה ברורה בתוך הטקסט עצמו, יוכלו רוב הנמענים לזהות בנקל את כוונת המוען, ולפענח את הטקסט כאירוני. 
לעומת זאת, כאשר הרמז האירוני נשען על ידע הקשרי )כגון מידע אקטואלי או היסטורי(, ידרש בסיס ידע משותף לשם פענוח נכון. ולבסוף, 
כאשר הסתירה מקופלת בחריגה מטווח אידיאולוגי סביר )בעיני המוען(, למשל באמירה גזענית קיצונית שמטרתה למעשה לבקר השקפת עולם זו, 
עלול נמען מרקע מסוים לפרש את המסר כפשוטו, מבלי לזהות את הכיול האירוני של המסר. כך, יכול לשמש המבע האירוני כסמן של גבולות 

חברתיים, ואף ככלי בכינונם. 
תכונות אלו מתקיימות בתקשורת המבוססת על הומור ככלל, וביתר שאת בהומור אירוני. הומור משמש לביסוס תחושת עליונות על האחר, וכן 
לפורקן של מתחים חברתיים )Lynch, 2002(. עקרון אי ההלימה, המאפיין הומור ככלל )Moraell, 2009(, מקבל משמעות יתרה כאשר ההומור 
הוא אירוני, בשל הפוטנציאל הפוליסמי המשמעותי המקופל באפשרות לפרש את הטקסט כהיפוכו הרציני )Gibbs & Colston, 2002(. תכונה 
זו היא המעניקה להומור האירוני את היכולת לייצר הפרדה בין מי שחולקים את אותו רקע חברתי-תרבותי, ולכן יודעים לפרש את המסר כראוי, 
לבין אלו שאינם נמנים על קבוצה זו, ובמקרים רבים הופכים בעצמם למושא הלעג, מעצם כשלונם לפרשו כמצופה. מכאן גם כוחו לייצר ביתר 
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שאת תחושת עליונות על האחר. סכנה זו גוברת כאשר הטקסט מופיע במצע מקוטע ונטול הקשר, כמו רשתות חברתיות מקוונות. על רקע זה, 
מבקש מחקר זה לבחון כיצד מיוצר הומור מסוג זה ברשתות החברתיות על בסיס חלוקה לקבוצות חברתיות, וכיצד הוא, בתורו, מייצר חלוקה כזו. 

מתודולוגיה
מחקר זה מתבסס על ניתוח תמטי איכותני של קורפוס של 205 טקסטים מילוליים וחזותיים שפרסמו בפייסבוק במהלך קיץ 2014. הטקסטים 
הינם טקסטים אירוניים, הלועגים לקבוצת הימין ״האריות של הצל״ ולמנהיגם, ״הצל״ (זמר הראפ יואב אליאסי(. הקורפוס מורכב מפרסומים 
בקבוצות פייסבוק אירוניות שעוסקות בקבוצה זו )להלן: האריות( ובמנהיגה )להלן: הצל(. חיפוש בעזרת מנוע החיפוש הפנימי של האתר, על בסיס 
הצירוף ״האריות של״ ו״של הצל״, הניב קורפוס של 170 טקסטים מקבוצות אירוניות בעלות 1000 עוקבים ומעלה  8(קבוצות( .בנוסף, פורסמה 
קריאה לטקסטים הומוריסטיים העוסקים באריות ובצל, בעקבותיה נאספו 35 טקסטים נוספים, של משתמשים פרטיים. ניתוח הטקסטים התמקד 
בשלושה מימדים טקסטואליים - המדיום )רשת חברתית(, הז׳אנר )הומור אירוני(, והתוכן )שסעים חברתיים( - ובשימוש שנעשה בהם כבסיס 

ליצירת הטקסטים ההומוריסטיים. 
ממצאים ודיון

בבחינת המימד התוכני של הטקסטים בולטים שלושה שסעים חברתיים דומיננטיים: הפוליטי )ימין-שמאל(, האתני )מזרחי-אשכנזי( והמגדרי )נשי-
גברי(. השסע הפוליטי הוא הבסיס הגלוי ליצירת הטקסטים - מדובר בלעג של מוענים משמאל לקבוצת פעילי ימין. אולם ניתוח של הטקסטים 
העלה כי לא בכולם מופיע תוכן המתקשר ישירות לשסע זה. כך, למשל, קבוצה שכותרתה ״הצל עושה דברים חמודים״ מציגה בעיקר תצלומים של 
הצל לצד דימויים חזותיים  רכים וילדותיים כגון גורי כלבים ו״דובוני אכפת-לי״. ניתן לראות בכך אסטרטגיה להתמודדות עם דמויותיהם המאיימות 
של הצל ההאריות, אולם אין בתכנים מסוג זה כל התייחסות ישירה לשסע הפוליטי העומד בבסיס הקורפוס מלכתחילה.  תחת זאת, מתמקדים 
טקסטים רבים בקורפוס בהיבטים ארחים של זהות, המיוחסים לקבוצה ולמנהיגה, ובראשם הזהות אתנית והזהות המגדרית. השסע האתני מופיע 
ברבים מן הטקסטים באופן עקיף ומרומז, המהדהד דימויים אוריינטליסטיים של מזרחיות בתרבות המערבית. כך, למשל, ישנה התייחסות חוזרת 
ונשנית להצל ולאריות כחייתיים, בעלי מיניות פרועה, פרימיטיביים  בערים וכיו״ב. השסע המגדרי כולל התייחסויות למופעים מוקצנים של גבריות 
המיוחסת לצל ולאריות, לצד מופעים של הומופוביה )למשל על-ידי שימור חוזר בכינוי הגנאי ׳קוקסינל׳ בעת חיקוי פארודי של מבעים של הצל 

 .)Massad, 1996( מופעים אלו, של אתניות ומגדר, שלובים זה בזה בטקסטים, באופן אופייני לתפיסות רווחות בתרבות הישראלית .)והאריות
שסעים אלו, המהווים שסעים מרכזיים בחברה הישראלית, מהווים בסיס להבנייתו של שסע נוסף - בין נוכחות אינטלקטואלית לנוכחות גופנית. 
שסע זה בא לידי ביטוי בעיקר במסגרות שבהן קיימת אינטראקציה של ממש, גם אם עקיפה או פגומה, בין שמאל לימין. כך, למשל, במקרה של 
הנפת הססמא הנאצית בהפגנה, שפתחה תקציר זה. על רקע הדרתם האלימה מן המרחב הציבורי הלא-מקוון, בחרו פעילי השמאל לבצע גיחה 
במסווה אל אותו מרחב, אך מבלי להשמיע באופן אקטיבי את קולם. הם ביצעו פעולה שמרמזת על עליונותם האינטלקטואלית על יריביהם, ואז שבו 
עם ה״שלל״ על מנת ללעוג לאום יריבים במרחב המקוון. בפעולתם, הם הובילו את פעילי הימין להציג )ובמידת מה גם לייצר( את עצמם באופן 
פרפורמטיבי כגזענים ופאשיסטים, וכן כבורים וטפשים. זאת, בעזרת השימוש בפעולה אירונית, שלשם פיענוחה המוצלח נדרש גם ידע היסטורי, וגם 
מצע אידיאולוגי משותף. בהיעדר שני אלו נפלו מפגיני הימין בפח שטמנו להם פעילי השמאל. הצגתם במפלתם זו בוצעה במרחב המקוון הבטוח, 
במסגרתו הנוכחות הפיזית אינה מאיימת, והנוכחות האינטלקטואלית היא בעלת ההשפעה. בפעולה זו, ובפעולות דומות של אינטראקציה מקוונת 

בעיקרה, מבססים פעילי השמאל את עליונותם האינטלקטואלית, לאחר שסולקו מן המרחב הפיזי החוץ-מקוון. 
השילוב בין המדיום המקוון, ז׳אנר ההומור האירוני והתוכן של שסעים חברתיים קיימים, מוביל להבנייתו של שסע חברתי חדש, בין אינטלקט 
לגופניות. הוא מבחין בין ימין )גברי, מזרחי( בעל כח פיזי, השולט ברחוב, לבין שמאל )נשי, אשכנזי( בעל עוצמה אינטלקטואלית, השולט ברשת. 
מבנה חברתי זה, המאפיין את הקורפוס שנבחן במחקר זה, מהדהד מקרים דומים בהקשרים תרבותיים אחרים )מתנגדי טראמפ בארה״ב, תרבות 
״גיקית״(, אשר נמצאים מחוץ לטווח היריעה של מאמר זה, אולם מרמזים כי שילוב זה בין רשתות חברתיות, הומור אירוני ושסעים חברתיים מהווה 

נדבך תרבותי משמעותי בעל תפקיד בגיבוש מבנים חברתיים בעידן הנוכחי. 

קיר של בושה: "ביוש פומבי" ורשתות חברתיות מקוונות
מר אור קריספיל, אוניברסיטת חיפה; פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה וד"ר ירון אריאל, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המחקר הנוכחי בוחן את המושג 'שיימינג' בשתי זירות מקוונות: עיתונות מקוונת ורשתות חברתיות מקוונות. בעיתונות המקוונת נבחנה המידה 
בה כתבות המתויגות כ'שיימינג' תואמות את המרכיבים המובחנים המגדירים מושג זה, כפי שהם מוצעים במחקר הנוכחי. כמו כן, נבחן השיח 
שהתעצב סביב אירועי 'שיימינג' ברשת חברתית מקוונת. בחינת השיח המקוון בוצעה במטרה לעמוד על ההבדלים הקיימים במידת הפוגענות 

ומידת העידוד לשינוי חברתי בשיח המתמקד באובייקט אל מול שיח המתמקד בתופעה עצמה. 
רקע תיאורטי

הפעולה שבה מצולמת ו/או מתועדת חריגה מנורמות מוסריות ומופצת ברבים זכתה לכינוי 'שיימינג'. המקבילה העברית ל'שיימינג' היא 'ִּבּיּוׁש', 
מלשון 'ּבּוָׁשה', אולם אין היא מייצגת את מלוא משמעות המונח שהוא 'ביוש פומבי ברשת' )רוזנטל, 2015(. מתוך כך, הרקע התיאורטי במחקר 
עסק בפירוק המושג 'שיימינג' לגורמים באמצעות חקירתם של תתי מושגים המרכיבים אותו: רגש הבושה והאשמה, אמות מוסר וענישה חברתית, 

פיקוח חברתי, 'בריונות רשת' וכן מושגים נוספים וזאת מתוך ניסיון להבהירו ולהסבירו לאור היבטים חברתיים ותרבותיים שונים. 
לפרקטיקת הביוש הפומבי היסטוריה ארוכה עם מגוון דוגמאות מהיבטים שונים בחיים כשלרובם תכלית חברתית משותפת של שינוי התנהגות 
)& Davis, 2012 Murdie(. ביוש פומבי מחדד פעמים רבות את מטרתה של הענישה החברתית שהיא למעשה חינוך הנענש שלא לחזור על 
התנהגותו או פעילותו הפסולה )Grinvald, 2011(. שימוש נכון ברמות שונות של בושה, מאפשר את יצירתו וקיומו של פיקוח חברתי ַהּמּוָנע 
מהרצון לשמור על החברה בגבולותיה הערכיים ולהביאה לשינוי חברתי המבוסס על פעולות המקדמות ערכים מסוימים או לחלופין כפעולות 
נגד מעשים הפוגעים באותם ערכים. בימינו, אומץ המונח 'שיימינג' בכדי לתאר פרקטיקה מקוונת שבה טכנולוגיות תקשורת בין אישיות ורשתות 
חברתיות מנוצלות לגרימת 'בושה פומבית' לאנשים שונים בעבור ההתנהגות שלהם בעולם המקוון והלא מקוון. כיום, יכולים פרטים או קבוצות 
לקחת בקלות חלק בתהליך הביוש הפומבי באמצעות חשיפה, תגובות, לייקים ושיתוף של תוכן )Detal, 2013(. להבדיל מתקופות עבר בהן בני 
סמכא )שופטים, אוכפי חוק,  עיתונאים ועורכים כשומרי סף של העיתונות הממוסדת( היו האמונים על עיצובה של החברה לאור נורמות המוסר, 
 Skoric et( הרי שהיום הציבור כולו פועל בעניין באמצעות פרסומן של התנהגויות פסולות וחריגות ברשת האינטרנט ומתן ביקורת נוקבת עליהם

.)al., 2010
מחקר זה מבקש לאמץ את ההגדרה הרואה בשיימינג המקוון תהליך בו אדם מעלה תוכן )תמונת מסך, תמונה, וידאו, טקסט( לאתרי רשתות 
חברתיות ואשר מציג התנהגות של אדם אחר שזוהתה כחורגת מהנורמות ואמות המוסר החברתיות המקובלות )De-Vries, 2015(. התוכן עולה 
לרשת ונחשף לכל, נשפט ומופץ בידי הקהל הרחב שמגיב במגוון דרכים. התוכן, פעמים רבות, מעמיד את הפרט במצב חברתי לא נעים, מביך, 
מבזה ומביש. 'שיימינג' היא פעולה חברתית אשר מעורבים בה בהכרח שלושה גורמים מרכזיים: המבייש, המבויש והחברה הסובבת. מכאן כי 
עיקרון הפומביות הינו מרכיב קריטי בתהליך משום שבלעדיו, על פי הספרות, פעולה זו לא תצלח ותוגדר נכונה כ'שיימינג'. התהליך עצמו, מתבסס 
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על הגברה קיצונית של רגש הבושה בקרב המבויש תוך פגיעה בהון החברתי שלו )Grinvald, 2011(. מרכיב נוסף וקריטי בתהליך הוא המרכיב 
החינוכי. לולא הרצון של המביישים והחברה לחנך את המבויש שלא לחזור על פעולתו הפסולה, תכליתו של ה'שיימינג' כפעולה צודקת מתערערת 

שכן חינוך מתבסס על נורמות חברתיות מוסכמות המושרשות בחברה נתונה.
מערך ושיטת המחקר

במוקד המחקר ארבע שאלות מרכזיות. שאלת המחקר הראשונה בחנה את מידת ההתאמה בין תיוג מקרים כ'שיימינג' על ידי העיתונות המקוונת 
למאפייני תופעת ה'שיימינג', על מרכיביה, כפי שהוצעו במחקר זה. הוספת תיוג לכתבה מתבטא בצירופן של מילים שונות המהוות מילות מפתח 
ואשר מתארות ומסכמות בקצרה את הטקסט הנתון. במחקר זה, תיוג או אי תיוג של הכתבות בעיתונות המקוונת כאירועי 'שיימינג' נמדד על ידי 
שילוב המילה ונגזרותיה בעברית ובאנגלית בכותרת הראשית ובכותרת המשנה. שאלת המחקר השנייה בחנה את ההבדל במידת הפוגענות בשיח 
המקוון סביב מקרי 'שיימינג' המיוחסים לאובייקט לעומת מקריים המיוחסים לתופעה. ההשערה הניחה שממוצע מידת הפוגענות בשיח יהיה גבוה 
יותר בהתמקדות באובייקט מאשר בתופעה. שאלת המחקר השלישית התמקדה בהבדל במידת העידוד לשינוי חברתי בשיח המקוון סביב מקרי 
'שיימינג' המיוחסים לאובייקט לעומת מקרים המיוחסים לתופעה. ההשערה הייתה שיימצא הבדל כך שממוצע העידוד לשינוי חברתי יהיה גבוה יותר 
בהתמקדות בתופעה. שאלת המחקר האחרונה בחנה האם בקרב תגובות משתתפי השיח המקוון ברשת החברתית סביב נושא ה'שיימינג' קיימת 
מגמת שינוי )התמתנות או הקצנה( לאורך זמן?. ההשערה הייתה כי לאורך הזמן, תחול ירידה ברמת הפוגענות וגידול בסיכוי להתמקדות בתופעה.

שיטת המחקר הינה ניתוח תוכן כמותי אשר יבחן פוסטים ותגובות טקסטואליות של משתמשי הרשת החברתית 'פייסבוק' לאור מאפיינים של 
שיח פוגעני ושיח מעודד שינוי חברתי. בנוסף לכך, ייבחן הקשר הקיים בין סגנון השיח לבין ההתמקדות העיקרית העולה מתוך ניתוח הטקסטים, 
קרי התמקדות באובייקט או התמקדות בתופעה בתהליך ה'שיימינג' המקוון. לצורך כך, נבנה ספר קידוד מקורי אשר מטרתו הייתה לאתר מתוך 

יחידות הטקסט שנותחו.
המחקר חולק לשני שלבים. בשלב א' בוצע ניתוח תוכן כמותי ל-170 כתבות מהעיתונות המקוונת בישראל אשר נדגמו באופן אקראי באמצעות 
מערכת 'באזילה' לחיפוש, איתור וניטור מידע באינטרנט החל בחודש פברואר 2014 ועד חודש פברואר 2016. הכתבות נותחו על פי דף קידוד 
מקורי במטרה לאתר באיזו מידה הן מכילות כל אחד ממרכיבי תהליך השיימינג אשר הוגדרו במחקר זה. בשלב השני למחקר נערך ניתוח תוכן 
כמותי בפועל לאלף יחידות ניתוח )קרי הודעות טקסטואליות אשר היוו פוסטים ראשוניים או תגובות משניות אשר נכללו בדיון שהתנהל באחד 
מקבוצות או דפי פייסבוק ציבוריים(. סך הכל נותחו עשרה אירועי 'שיימינג' שנבחרו לאור השלב הראשון במחקר ותחת כל אירוע נותחו 100 יחידות 

ניתוח )פוסטים שהיוו תגובות לפוסט הראשי או תגובות משנה לאחד הפוסטים בשירשור(.
ממצאים מרכזיים

השערת המחקר הראשונה אוששה באופן חלקי ונמצאה תלות בעוצמה בינונית בין קיומם של מרכיבי ה'שיימינג' )כפי שהוגדרו במחקר הנוכחי( 
באנגלית  או  בעברית  ונגזרותיה  ידי שילוב המילה  על  נמדד  )התיוג  'שיימינג'  כאירועי  בעיתונות המקוונת  תיוג של הכתבות  אי  או  תיוג  לבין 
בכותרת הראשית או כותרת המשנה(. השערת המחקר השנייה אוששה. נמצא כי קיים הבדל מובהק בממוצע מידת הפוגענות בשיח ברשתות 
החברתיות המקוונות סביב מקרי 'שיימינג' בין שיח המתמקד באובייקט לשיח המתמקד בתופעה, כך שממוצע מידת הפוגענות בשיח היה גבוה 
יותר בהתמקדות באובייקט מאשר בתופעה. ההשערה השלישית אוששה ונמצא הבדל מובהק בממוצע העידוד לשינוי חברתי בשיח ברשתות 
החברתיות המקוונות סביב מקרי 'שיימינג' בין שיח המתמקד באובייקט )מושא ה'שיימינג'( לשיח המתמקד בתופעה )נושא ה'שיימינג'(, כך שממוצע 
העידוד לשינוי חברתי גבוה יותר בהתמקדות בתופעה מאשר באובייקט. השערת המחקר הרביעית הופרכה. לא נמצא קשר מובהק בין מידת 
פוגענות וזמן וכן לא נמצא שוני באחוזי הסיכוי לעבור לאורך הזמן בין התמקדות באובייקט לבין התמקדות בתופעה. לשון אחר, השערת המחקר 
הרביעית ששיערה כי לאורך הזמן תחול בשיח ברשתות החברתיות המקוונת סביב מקרי 'שיימינג' ירידה במידת הפוגענות ועלייה במידת העידוד 

לשינוי חברתי מצאה כי הסיכוי לכך זהה לסיכוי כי לאורך זמן תחול ירידה במידת העידוד לשינוי חברתי ועלייה במידת הפוגענות.
סיכום ודיון

על אף הטשטוש הקיים בין מושג ה'שיימינג' למושגים אחרים, ממצאי מחקר זה מלמדים כי העיתונאים עושים בו שימוש הוגן ונכון דיו. אולם, כחלק 
מחובתם העיתונאית ואחריותם הציבורית לעיצוב השיח החברתי, לא מן הנמנע כי עליהם לעשות כל מאמץ לעמוד ולחדד את ההבדלים אשר יביאו 
לשימוש מושכל ונכון עוד יותר. הבנת המושג לעומקו תסייע לייצר דרכי התבוננות חדשים, התנהגות ופעולה נכונים המותאמים לנורמות ואמות 

המוסר החברתיים המעצבים אותה ומעוצבים על ידה. 
בנוסף, נמצא כי השיח הינו פוגעני יותר כאשר הוא ממוקד באדם או גוף ספציפיים ונדמה כי לחברה קל יותר לשחרר את הרסן ולהשתלח באחר 
עם המקלדת כשניצב מולם אדם או גוף ספציפיים בעלי שם, פנים וכתובת אליהם ניתן להפנות אצבע מאשימה לרעה החולה שמסוקרת. בני 
אדם מייחסים התנהגויות שונות של האחר )בעיקר שליליות( לגורמים פנימיים-אישיותיים מאשר לגורמים חיצוניים-סביבתיים ומכאן כי התנהגות 
המתפרשת על ידי החברה כסטייה מהנורמות החברתיות של הפרט מביאה לתגובה מתנגדת ולשפיטת התנהגותו בהתאם לאמות המוסר 
המקובלות כחלק מהפיקוח החברתי הקיים. על פי תיאוריית ה'שעיר לעזאזל' )Scapegoat theory(, האדם יעדיף פעמים רבות להפנות כלפי אדם 

.)Girard, 1986( מסוים ומוכר, בעל פנים וגוף את האשמה לרעות החולות בחברה נתונה
תרומת המחקר

מבחינה תיאורטית המחקר המדעי אודות תופעת ה'שיימינג' בזירה המקוונת מצוי בשלביו הראשונים והמחקר הנוכחי סייע להעמיק את הידע 
המוגבל הקיים סביב הנושא. כמו כן, המחקר תורם לגיבוש הגדרות תיאורטיות מובחנות ולפיתוח דרכי מדידה של התופעה בסביבה המקוונת 
באמצעות התחקות אחר דפוס התפתחותן של התופעות בכלים מתודולוגיים בלתי מתערבים )כריית נתונים ברשת(. כאמור, המחקר עשוי לסייע 

בהגדרת המושג 'שיימינג' לאור תובנות תיאורטיות הנגזרות מהספרות הקיימת בתחום ושעוגנו בנתונים אמפיריים מן העיתונות המקוונת. 
הדיון סביב סוגיו השונים של ה'שיימינג', המתמקד באובייקט או בתופעה, וכן במאפייניו של התהליך, מטרותיו והשלכותיו החברתיות, יכול לסייע 
לחידוד המערכת האתית שלאורה פועלים אנשי העיתונות. כמו כן, סביר להניח כי קהל הקוראים ימצא גם הוא עניין במחקר ובמסקנותיו ומתוכו 

יפתח קריאה ביקורתית ותגובתיות מתאימה כשהוא נקלע לאירוע 'שיימינג', אם בתור שחקן אקטיבי ואם בתור פאסיבי.

 :WhatsApp הרחבת המודל התקשורתי של ניהול רושם באפליקציית המסרים המידיים
אסטרטגיות של הפחתת מידע והגברת מידע לניהול הרושם 

ד"ר צפירה גרבלסקי-ליכטמן האוניברסיטה העברית בירושלים והקריה האקדמית אונו וגב' שירה טרגר, האוניברסיטה העברית בירושלים

 נושא מרכזי בתקשורת בין-אישית עוסק בניהול רושם. בעשורים האחרונים נערכו מחקרים רבים בנושא ניהול רושם וביטוייו במדיה שונים. אולם, 
קיים חסך במחקרים שבחנו ניהול רושם באפליקציית המסרים המידיים הפופולרית WhatsApp. המחקר הנוכחי מרחיב את תיאוריית ניהול 
הרושם. תרומתו החדשנית במיפוי מקיף של האסטרטגיות המאפיינות את המדיה החדשה, באפליקציית המסרים המידיים WhatsApp. המודל 
המוצע במחקר, מגדיר באופן ייחודי אסטרטגיות שבחלקן יש הגברת המידע ובחלקן הפחתת המידע. המחקר חושף את המוטיבציות והפונקציות 

התקשורתיות של אסטרטגיות ניהול הרושם המגוונות ומפתח אותן בהקשר להבדלים מגדריים ולהבדלים בסטטוס החברתי.
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מחקרים עדכניים בתחום, בוחנים ניהול רושם במדיה החדשה, בעיקר בפייסבוק וברשתות החברתיות השונות, בהן המשתמשים כותבים סטטוס או 
 Barash, et al, 2010; Hum et al., 2011; Krämer( מעלים תמונה במטרה להשפיע על הרושם הנוצר אצל המבקרים בדף הפרופיל של הכותב
Winter, 2008 &(. תיאוריית ניהול רושם מסבירה את התהליך ואת  האמצעים לפיהם אנשים מנסים לשלוט ולהבנות את הרושם הנוצר עליהם 
בעיניי אחרים באמצעות מושג מרכזי של הצגה עצמית אסטרטגית )Tidwell & Walther, 2002(. תיאוריית ניהול רושם מוסברת באמצעות שתי 
פרספקטיבות מרכזיות  - האחת פסיכולוגית, המבוססת על המושג של ניטור עצמי )Self-monitoring(  והשנייה סוציולוגית, על בסיס המושג 
 Feaster, 2010;( ביסוד שתי הפרספקטיבות ה  תיאורטיות לניהול הרושם עומד הצורך בשליטה על הבניית הרושם .)Face( של דימוי חברתי

 .)O’Sullivan, 2000
ייחודו של המחקר הנוכחי בניתוח היבטים של ניהול רושם בהקשר למדיה חדשה באפליקציית המסרים המידיים WhatsApp, באמצעות גישה 
אינטגרטיבית לתקשורת, הכוללת מיפוי היבטים תקשורתיים ברמה הטקסטואלית, ברמה הוויזואלית וברמה המבנית. מחקרים מצביעים על יכולת 
גבוהה לניהול רושם מוצלח דרך מדיום מתווך מחשב ) Becker & Stamp, 2005; Merkle & Richardson, 2000(. ממצאים אלה מציבים את 

המדיום הממוחשב כאלטרנטיבה אטרקטיבית לביסוס התדמית החברתית. 
מבחינת אסטרטגיות לניהול רושם, המשותף ל- WhatsApp ולרשתות חברתיות נוספות, הוא האפשרות להציג תמונת פרופיל, אשר לבחירתה 
מוקדשת מחשבה רבה ברשתות החברתיות )Krämer & Winter, 2008(. בנוסף לאפשרות של הצגת תמונה, יש במדיה החדשה את שורת 
 Barash,( מאפשרת למשתמשים לנהל רושם באופן אקטיבי ,WhatsApp וכן Facebook ,הסטטוס, אשר ברשתות חברתיות מסוימות, לדוגמא
 Church & Oliveira,( יש גם פונקציות ייחודיות אשר מערערות על הפרטיות של המשתמשים WhatsApp אולם, באפליקציית .)et al, 2010
2013(, כגון חותמת ה"נראה לאחרונה", שעלולה לפגום בניהול הרושם. על בסיס המודל ההיפרסונלי, מדיה מתווכת מחשב מאפשרת ניהול רושם 
אסטרטגי והצגה עצמית מיטבית יותר מאשר בתקשורת פנים אל פנים כיוון שהזמן לא משחק תפקיד. לכן גם השולח וגם המקבל של ההודעות 
יכולים להקדיש מחשבה רבה לכתיבה, לפענוח, ולתשובה, ובכך להפחית את המידע והאותות שאנחנו מעברים לצד השני רק לאלה שנבחרו 
באופן יזום ומודע )Walther, 2007(. אפליקציית WhatsApp באמצעות הפונקציה של "נראה לאחרונה" מאתגרת את ממד הזמן, ואת היכולת של 

המשתמשים לערוך הצגה עצמית אסטרטגית בתקשורת א-סינכרונית. 
 .)WhatsApp )n=440 -המחקר הנוכחי התבסס על שלושה קורפוסים של ניתוח. הקורפוס הראשון, התבסס על ניתוחי תוכן של פרופילים ב
ניתוחי התוכן כללו את האינדקס המורכב של Hum et al. )2011( לניתוח היבטים ויזואליים של תמונת הפרופיל. בנוסף לכך, ניתוחי התוכן כללו 
אינדקס מורכב ייחודי לניתוח ההיבטים הטקסטואליים בשורת הסטטוס ב- WhatsApp. לבסוף, הניתוח התייחס להיבט המבני, באופן שבחן את 
השארתה או הסרתה של חותמת ה"נראה לאחרונה". הקורפוס השני, התבסס על משתמשים אליהם נשלח שאלון אינטרנטי לגבי צורת השימוש 
באסטרטגיות השונות לניהול רושם בפרופיל ה- WhatsApp )n=600(. הקורפוס השלישי הורכב ממשתמשים איתם נערכו ראיונות עומק אישיים 

)n=30(, במטרה לקבל תמונה ברורה להסבר אופני השימוש, ולמיפוי המוטיבציות השונות של אסטרטגיות ניהול הרושם באפליקציה. 
ממצאי המחקר מציגים מיפוי חדשני של אסטרטגיות לניהול רושם שבחלקן יש הגברת המידע ובחלקן הפחתת המידע. נמצא שמדדים גבוהים 
של ניהול רושם בתמונת הפרופיל היו בקורלציה עם מידת ההשקעה גבוהה בשורת הסטטוס – אלו הן אסטרטגיות של הגברת מידע, ובקורלציה 

גבוהה עם הסרת חותמת ה"נראה לאחרונה" - אסטרטגיה של הפחתת מידע. 
הממצאים מצביעים על היררכיה בתפיסת החשיבות של האמצעים השונים לניהול הרושם, אשר משפיעה על מידת ההשקעה באסטרטגיות 
השונות. בהתאם לכך, נמצא שתמונת הפרופיל מוערכת כבעלת ההשפעה הגבוהה ביותר ומכאן ההשקעה בתמונה גבוהה יותר מן השימוש 

באסטרטגיות האחרות.  
באופן מפתיע, לא נמצאו הבדלים מגדריים ביחס למידת ההשקעה בניהול הרושם. יחד עם זאת, נמצאו הבדלים מגדריים במוטיבציות לשימוש 
באסטרטגיות השונות של הבניית הרושם. כן נמצאו הבדלים מגדריים בהסברים שנתנו נשים לעומת גברים לאופן הבניית הרושם והבדלים במידת 

 .WhatsApp -החשיבות שייחסו נשים לעומת גברים להיבטים מגוונים של ניהול הרושם באפליקציית ה
מן הממצאים עולה כי קיימת מגמת ניהול רושם, הנמצאת בקורלציה גבוהה עם סטטוס חברתי. נמצא, שרווקים משקיעים מאמץ רב יותר בניהול 
הרושם לעומת מקביליהם אשר מצויים במערכת יחסים. הרווקים רואים בפרופיל שלהם באפליקציה ובתכונות השונות שהאפליקציה מאפשרת 
פלטפורמה נוספת להבניית רושם ברקימת מערכות יחסים רומנטיים. באופן מפתיע, נשואים משקיעים יותר מאמץ בהבניית הרושם לעומת 

מקביליהם שבמערכת יחסים זוגית מתמשכת ללא נישואין. 
מסקנות המחקר מרחיבות את תיאוריית ניהול הרושם בהצגת טרמינולוגיה חדשנית המציגה מיפוי של אסטרטגיות לניהול רושם במדיה חדשה 
באמצעות אפליקציית המסרים המידיים WhatsApp. המחקר מגדיר אסטרטגיות ייחודיות שבחלקן יש הגברת המידע ובחלקן הפחתת המידע. 
השימוש הדיפרנציאלי באסטרטגיות השונות לניהול רושם מוסבר במחקר באמצעות פרספקטיבות תיאורטיות רחבות כולל תיאוריות חברתיות, 

מגדריות, קוגניטיביות ותקשורתיות. 
והן האסטרטגיות של הפחתת המידע משרתות  והיישומיות מצביעות על כך שהן האסטרטגיות של הגברת המידע  ההשלכות התיאורטיות 
מוטיבציה דומה, שמטרתה מקסום השליטה על ניהול הרושם. המחקר הנוכחי מפתח את המודל של Feaster )2010(, המבוסס על סולם שליטה 
במידע כבסיס מרכזי בניהול רושם. המחקר הנוכחי מסביר את השימוש הייחודי הן באסטרטגיות של הגברת מידע והן באסטרטגיות של הפחתת 
מידע כנובע ממוטיבציה לשליטה מרבית בניהול הרושם. הצורך בשליטה משפיע על בחירת האסטרטגיות לניהול הרושם ועל מידת החשיבות 
המיוחסת לכל אסטרטגיה בהבניית הרושם. המודל המוצג במחקר מצביע על כך שהצורך לשלוט במידע מושפע ממידת הרגישות החברתית של 

הפרט וממידת החשש משיפוט או מהערכה של האחר. 
לסיכום, המדיה החדשה מביאה אסטרטגיות חדשות, רחבות ומגוונות לניהול הרושם. יחד עם זאת, היא מציבה אתגרים חדשים בניהול הרושם 
ובמידת השליטה של הפרט על המידע המוצג. המדיה החדשה הופכת בימינו לכלי מרכזי יותר ויותר בהבניית התדמית החברתית של הפרט 
בחברה המודרנית. הרחבת תיאוריית ניהול הרושם באמצעות אפליקציית המסרים המידיים WhatsApp חושפת כיצד הטכנולוגיה החדשנית 
מאפשרת למשתמשים להתקדם, להתפתח ולמצוא דרכים יצירתיות לניהול רושם אפקטיבי באופן שירתום אותה למטרות האישיות הרלוונטיות, 

גם אם לא למטרות אלה היא יועדה מלכתחילה.

Agnotology and what APIs don't tell us
ד"ר ניקולס ג'ון ומר אסף ניסנבוים, האוניברסיטה העברית בירושלים

 This research examines the role of Application Program Interfaces )APIs( in the production of knowledge based on use of
 social network sites )SNSs(. Taking its lead from scholars of disconnectivity )see esp. Karppi, 2014; Light, 2014(, this study
 shines a new kind of critical light on APIs. Following an analysis of API documentation for 12 SNSs, we find that data related
 to disconnectivity )unfriending, unfollowing, etc.( are unattainable to researchers. We argue that this is a function of a culture
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 of connectivity and positivity that reflects the commercial interests of SNSs and marketers.
 Big data and its associated research practices have been under scrutiny right from the off )e.g. Bodle, 2011; Bucher, 2013(. One
 problem is posed by what Burgess and Bruns )2015( call ‘regimes of access’, referring to scholars’ differential access to Twitter
 data )and other social media(. Because of this, most research is either based on hashtags )which entails missing out on broader
 context(, or is limited to 1% of the Twitter stream in a fashion that raises questions about the validity and representativeness
 of the data. In addition, precise modes of data collection and analysis tend to remain opaque, making replicability almost
 impossible )Bruns, 2013; Bruns & Burgess, 2016(.
 APIs are a key feature of big social data research, as it is through them that researchers often collect their data in the first place.
 Bruns, Burgess and others acknowledge the lack of researchers’ control over the APIs they use to collect data, and the fact
 that they are rarely unrestricted )Bruns & Burgess, 2016(. It has also been noted that the way APIs are shaped favors certain
 methodological choices. For instance, since much of the data available do not allow for archival browsing, researchers focus
 on the present or the recent past )boyd & Crawford, 2012(. Yet another example are the interactions SNSs include, which are
 mostly positive and approving )Baym, 2013; Gerlitz & Helmond, 2013(.
 So far, however, the critical literature on APIs has paid insufficient attention to a large blind spot in big data collection:
 disconnectivity. We make two claims in this regard: )1( SNSs are purposely selective in the information they make accessible
 through their APIs; and )2( they are biased towards connectivity, and against disconnectivity. To explore these claims, we
 analyzed the APIs of 12 SNSs to see what information they enable users to glean. The SNSs were selected by triangulating
 sources )Alexa, Wikipedia and also Web of Science( to establish which are the largest and most significant platforms. The 12
sites with the highest average ranking according to these three sources were included in the study.

 The findings show that there is indeed a strong bias towards connectivity. While sites regularly list current friendships,
 followings, group memberships, and so on, APIs hardly include any information about blockings and disconnections, along
 with an inability to track changes in connections over time. However, this bias is far less pronounced when it comes to
 businesses. For instance, the owners of Pages and Apps on Facebook can get information about unlikes and various other kinds
 of negative feedback. Furthermore, businesses are afforded a diachronic view that users )and researchers( are denied. Thus,
 businesses on LinkedIn and venues on Foursquare are able to track engagement over time and discern downturns. Evidently,
 this information is technically deliverable, making its unavailability to a wider audience a choice based on the interests of
SNSs.

 These findings are significant for a number of reasons. First, if what we can know is a function of how we can know, this
 study has implications for our ability to research what we do with SNSs, and, to the extent that they are a proxy for broader
 social processes, for those processes as well.
 Secondly, the findings suggest that researchers, marketers and the SNSs industry are partners - often unwittingly so - in
 promoting a culture of connectivity. This is not unique to the contemporary SNS scene; social scientists have always been
 interested in connectivity. However, breaking up, quitting a workplace, cancelling subscriptions, and dropping out are all
meaningful social actions to which SNSs’ APIs are blind.

 This has practical implications for social science researchers. )1( Because negative data are unattainable through APIs,
 researchers must seek alternative means of attaining them, such as surveys. These are both costly and are liable to be perceived
 as less reliable. More generally, APIs’ failure to provide access to negative activities means that researchers interested in them
 have to forego the considerable advantages offered by APIs. Take unfriending in the context of the US elections, for instance.
 Commentators have started writing about it, but measuring it )and similar acts( is not possible using the tools provided by
 the platforms themselves, even though the data exist. )2( This also makes for worse science: if we want to know how many
 negative interactions people have been involved in, we would have to rely on the memory of survey participants, or other
 external and less reliable sources. )3( Moreover, researchers run the risk of their survey-based data becoming utterly redundant
 should the platform decide to publish the data it rendered inaccessible through its API protocols. Given all this, researchers
 might decide that these directions are less worthwhile to pursue.
 Obscuring negative social dynamics may benefit the advertiser-friendly atmosphere SNSs try to create, but it comes at the
 price of misrepresenting social realities—imagine if stock markets only reported on prices rising. The deeper implications of
 various conflicts may be hidden behind this façade of connectivity and positivity, and this should be a concern for society at
large but even more so to the academic endeavors utilizing SNSs’ APIs for social science.

חזרה לתוכן העניינים

מושב 6: עבודת הקהל: מפרשים תקשורת
יו"ר : פרופ' אסתר שלי ניומן, האוניברסיטה העברית בירושלים

מגיבה: פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה

מלאכת-מחשבת קולנועית או המרה כושלת: מאבקים פרשניים על העיבודים הקולנועיים לספר ההוביט 
ד"ר עמית קמה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל וד"ר יונתן אילן, אוניברסיטת בר אילן

 The complex relations between words and images have been a thorny issue for centuries, drawing the attention of scholars from
 various disciplines )Deleuze, 1988[1986]; Foucault, 1982; Mitchell, 2003(. For the most part, this relationship is conceptualized
 as an essential opposition )Elliott, 2008(: two untranslatable elements that “conflict irreconcilably with one another” )Miller,
 1992, p. 95(. In practice, however, their relations are also propelled in an eternal paradox: On the one hand, words are
 constantly used to represent images, a practice commonly referred to as ekphrasis )Frosh, 2003; Heffernan, 1993(. Yet words’



26

 ability to represent images, and images’ ability to be represented by words, even to a certain extent, is in question, hence the
 immanent “problematic that is ekphrasis” )Krieger, 1998, p. 3(.
Novels and films share a similar contested, not to say antagonistic, relationship.

 Bluestone, author of the first major exploration in adaptation theory, sees both novel and film to be “separate institutions”
 )[1957]1971, p. 218(. Adaptation theory has gone through various shifts over the years since Bluestone’s pioneering work on
 the metamorphosis of fiction into cinema, having a strong connection to a tradition of fidelity: put simply, an analytic focus on
 how ‘well’ books are ‘translated’ into films, how ‘faithful’ films are to the adapted novel, and the different modes of storytelling
 that the two entail )Chatman, 1980; Egan & Barker, 2008(.
 The following essay treads on a path paved by Hall )1980(, who introduced what Alasuutari )1999( calls the Reception Phase
 into media audience studies. We tackle film–novel relations as they are manifested in the audience members’ discussions of
 the cinematographic Hobbit adaptation)s(. More specifically, we focus on their interpretive strategies in the ways these relate
 to the film–novel rivalry. Following a long tradition of studies that were focused on ‘real’ film audiences )e.g., Bobo, 1995;
 Lindlof, 1988; Livingstone, 1998(, we are interested then in how ‘lay’ filmgoers who have read the Hobbit book perceive the
 film adaptations of the written text. Based on qualitative thematic analyses of Israeli respondents’ open-ended answers, we
 demonstrate how the film—novel rivalry unveil itself in the audience reception of the film)s( adaptations. Findings reveal diverse
 and even paradoxical tensions: From a standpoint that the movie is considered a perfect or even “better" representation of the
 novel, to vehement criticism that it vandalizes the original and “misses” its “purpose” completely,
designed entirely to make profit.

 This presentation is derived from and based on the World Hobbit Project conducted on-line in between December 2014-May,
 2015 and consisted of a 29-question survey in 34 languages. The entire project attracted 36,109 responses from a total of 143
 countries. The questionnaire consisted of multiple-choice questions, recording not just socio-demographic information about
 the participants, but also a range of measures of attitudes and orientations.  These ranged from multiple-choice questions about
 people’s actual and preferred ways of viewing the films, through involvement in various kinds of fan activities, up to wider
 orientations.  Coupled with these were a number of free-standing qualitative questions, or invitations to participants to explain
 their choices in their own words, or to talk generally about the topic under scrutiny.
 251 Israelis completed the questionnaire )16 of whom completed it in languages other than Hebrew or English and were
 therefore omitted from the analyses(. Of this group, all but three reside in Israel. The Israeli sample is in many ways comparable
 to the international population )Barker & Mahtijs, forthcoming(. The education distribution mirrors was the following: 41% have
 acquired a university degree; 36% completed secondary school; 13% hold an academic qualification; 7% have a vocational
 qualification; and 2.5% completed primary school. The distribution of Israeli respondents in regards to their overall impression
 of the movies was the following: 13% thought they were either "awful" or "poor"  while 66% found them to be "good" or
 "excellent". 72% of the Israeli sample have read, or are still reading, the book while 18% have not. Precisely two-thirds of the
Israeli sample were males and one-third females.

 This presentation is based on analyses of the Israeli responses to the following open-ended questions: Can you sum up your
 response to the films in your own words? Can you tell us why you’ve made the choices regarding the definition of the film?
 What element of the films impressed or surprised you most? Did anything particularly disappoint you about the films? Do The
 Hobbit films raise any broader issues or themes on which you would like to comment? Do you think there are people who
 would share your ideas about The Hobbit? What are they like? And, finally: Is there anything particular about you personally
that would help us understand your feelings about the book or the films of The Hobbit?

 By and large, two camps emerged in the course of spontaneous reflections by audience members who read the book and saw
 the film. One camp is composed of those who hated the “pompous” movie that “offends one’s intelligence. [...] The action was
 implausible, the characters have no logic, and even the great landscape of New Zealand was shot in ineffective shots”. Another
 typical example lamented the gap between the two texts: “The movie just denigrates the original. It irrationally stretches out
 the plot in order to make money. [...] It affects the audiences who didn’t read the books, and gives them wrong understanding of
 the book”. The opposing camp was enthusiastic about the movie and appreciated Jackson’s well-executed efforts to “bring the
 book to life”. Many in this camp thought that the movie “combined Tolkien’s books into one unified creation,” and “resurrected
 the wonderful books well”. The technological advantages distinctive to the cinematic medium proved to be for many members
 of this camp a welcome means to actualize the printed medium’s inherently abstract details: “It is fun to see what others have
 imagined”. The concrete visualization of Tolkien’s world enabled them to be immersed within the movie to such a degree that
 “it is possible to almost forget this world is not real”.
 Our findings show how the reading of a cinematic adaptation “can also be a critique” )Stam, 2000, p. 63(. It is a complex
 process that covers different aspects from various fields as part of the creative endeavor such as narrative, aesthetic, cultural,
 and industrial – among others. In so doing, this presentation illustrates the audience as a significant force to consider in
 adaptation processes; in this case, the viewing fans of The Hobbit also serve as active cultural critics )Jenkins, 2013( and see
matters of value in cinematic adaptations.

 Finally, the present study is possibly one of very few studies )Barker, 2009; Egan & Barker, 2008( in the long tradition of
 analytical discussions concerning textual adaptations that offers the actual readers’ viewpoint, and hence can be regarded as a
 pioneering reception study. In other words, we have tried to assimilate two strands of inquiry: the textually oriented Adaptation
 theory and the audience-focused Birmingham School. Word-image conundrums that have challenged scholars since antiquity
 are found here to be a part and parcel of the lived experiences of ‘lay’ audience members, whether they are avowed fans of the
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 Hobbit world and Tolkien’s oeuvre at large, or are random or casual readers/film-goers. Indeed, most of them are torn between
 two poles of interpretation in relation to which text or which medium is supreme. Moreover, they are enmeshed in a cycle
 of interpretation, in which a verbal text is translated into an aural-visual medium, while the latter is in its turn translated into
words.

מוזיאונים, תקשורת ומרחב ציבורי: ניתוח מאפייני שיח מבקרים בשני מוזיאוני מורשת יהודים בישראל ובארה"ב
פרופ' חיים נוי, המכללה האקדמית אשקלון

הן בתחום חקר תקשורת ההמונים והן בתחום חקר המוזיאונים )museum studies( פועלות מסורות ידע המדגישות את הזיקה בין שני תחומים 
 Cameron & Kenderdine, 2007; Neiger, Meyers, & 'אלה ואת הקשר העמוק בין המוסדות אותם הם חוקרים )באשר לחקר התקשורת ר
 .)Dicks, 2000; Hooper-Greenhill, 1994, 1995; Kidd, 2014; Noy, 2016; Witcomb, 2007 'ובאשר לחקר מוזיאונים ר ,Zandberg, 2011
המשגות אלה קשורות לעתים קרובות בגישות תרבותיות לתקשורת ולתהליכים תקשורתיים )Carey, 1989(, והן מבוססות בעיקר על העובדה 
שהטכנולוגיה של הייצוג המוזיאוני עשתה מאז ומעולם שימוש באמצעי תקשורת מגוונים: החל מהוויטרינות הפשוטות והמודרניות, המעלות מחיצה 
בין הסובייקט והאובייקט תוך יצירת הילה וארטיפיקציה של האחרון, ועד אמצעי תקשורת עכשיוויים יותר: דיגיטליים ואינטראקטיביים, המזמינים 
את המבקרים להפקה ולהשתתפות. מעל ומעבר לשכיחותן של טכנולוגיות ייצוג במוזיאונים מצוייה ההכרה התרבותית כי מוזיאונים הנם למעשה 
מוסדות תקשורת פר אקסלנס, ובדומה לאמצעי תקשורת המונים אחרים )עיתונות, רדיו, ועוד( עיקר עבודתם הנה תיווך המציאות וכינון ספירה 

 .)public( ממילא, מוסדות אלה גם מכוננים את מושג הציבור .)Habermas, 1962/1989 'ציבורית )במובן ההברמסיאני, ר
העובדה כי מוזיאונים הנם אתרים מוסדיים של תקשורת ותיווך מהווה את נקודת המוצא של ההרצאה הנוכחית. לאור המסורות שהוזכרו, בהרצאה 
זו בכוונתי לבחון את "ההתקבלות" של המסר המוזיאוני, או במילים אחרות לעבור מהמוזיאון אל קהליו ולראות כיצד אלה מגיבים ומשתתפים—

בצורה דיסקורסיבית וציבורית—במסר של המוזיאון. שני המוזיאונים בהם אעסוק בהרצאה הנם מוזיאוני מורשת יהודיים: מוזיאון אתר ההנצחה 
הלאומי "גבעת התחמושת" במזרח ירושלים, והמוזיאון הלאומי להיסטוריה של יהודים-אמריקאים בפילדלפיה. בשני מוזיאונים אלה ביליתי מספר 
שנים במחקר אתנוגרפי )אתנוגרפיה של תקשורת, ר' Saville-Troike, 2003(, שבמסגרתו בחנתי מה עושים ומה אומרים המבקרים, ראיינתי 
 museum( אותם ואת עובדי המוזיאון, ובעיקר בחנתי כיצד ומה כותבים המבקרים על גבי פלטפורמות תגובה ציבוריות המצויות במוזיאונים
commenting platforms/systems. Author, in press-a, in press-b (. המדובר בממשקי תקשורת הנעים לאורך רצף—מספרי מבקרים טיפוסיים 
לפלטפורמות רב-ממדיות הכוללות כתיבה, סריקה, העלאה לרשת, וציוץ של טקסטים. המשותף לכל הפלטפורמות הוא שהן ציבוריות, או במילים 

אחרות שכל מה שנכתב בהן נעשה מייד חלק מהתצוגה הציבורית של המוזיאון.  
בשלב הראשון והקצר של ההרצאה אבקש לתאר ולאפיין, אם כן, את המוזיאונים כאתרי וסוכני תקשורת ותיווך )mediation(, ואת הזמינויות 
שהם מעמידים לקהליהם. בשלב השני והעיקרי אעבור לבחון את שיח הקהלים בשני המוזיאונים. חקר השיח של הטקסטים של המבקרים יתמקד 
במספר היבטים: 1. כיצד המבקרים מבינים את הנרטיבים שהמוזיאונים מתווכים, וזאת על-ידי הצורה בה הם בוחרים להגיב עליהם ולהשתתף 
 Any understanding of live speech, a live utterance,"( של בחטין "responsive understanding"-בהם. המושג האנליטי העיקרי כאן הוא ה
 Montgomery, 2001; 'ר ,communicative entitlements( ההרשאות להשתתפות .is inherently responsive " Bakhtin, 1986, p. 68(. 2
Myers, 2000; Shuman, 1992, 2005(, שהמבקרים מציגים במוזיאונים השונים. הכוונה היא שההשתתפות במרחב הציבורי אינה מובנת מאליה, 
בוודאי לא לאנשים מהשורה )בניגוד לאנשי מקצוע כפוליטיקאים, דוברים, וכיו"ב(, וכתוצאה מכך לכל הפחות חלק מהשתתפות מוקדשת להסבר 
וביסוס הסמכות/הרשות/ההרשאה לעצם פעולת ההשתתפות. 3. זיכרון קולקטיבי. אם ישאר זמן אבחן את שיח הזיכרון המשתקף והמבוצע 
נכון  הדבר  זיכרון.  סוכני  אחרים—הם  המונים  לאמצעי תקשורת  העובדה שמוזיאונים—בדומה  לאור  וזאת  באמצעות הטקסטים של המבקרים, 
למוזיאונים בכלל, ובוודאי באשר למוזיאוני מורשת בפרט. כאן אשפוך אור על המשא ומתן על ניהול הזיכרון שמנהלים המבקרים עם המוזיאון, וכיצד 

הם עצמם מהווים סוכני זיכרון. אבחן פרקטיקות זיכרון שונות של מבקרים.
חידושיו של המאמר מצויים בכך שחקר שיח של קהלים ומבקרים במוזיאונים נמצא בחיתוליו, ושניתן ללמוד על הספירה הציבורית – כולל על 
אמצעי התקשורת הוותיקים והחדישים – גם האמצעות האינטראקציה בין קהלים ומוזיאונים. הממצאים מעידים מצד אחד על דמיון ביחס לממצאים 
 .)in situ( ומצד שני, על הייחוד שיש בכתיבה באמצעות אמצעי תקשורת טקסיים ונייחים ,)הקשורים במרחבים ציבוריים אחרים )בלוגים, פייסבוק

מבחינה מתודולוגית, המחקר מפתח את גישת האתנוגרפיה של התקשורת, ומיישמה בהקשר מוסדי ויומיומי חדש ומרענן. 

"צופים אך מכחישים":  תפיסות של מזרחים את הייצוג שלהם בטלוויזיה הישראלית
ד"ר ניסים כ"ץ ופרופ' הלל נוסק, המכללה האקדמית כנרת

נושא המאמר הוא האופן שבו המזרחים תופסים את הייצוג התקשורתי שלהם בטלוויזיה הישראלית.   במאמר מוצעת המשגה תיאורטית של 
צורות קריאה של ייצוגים והאופן שבו קבוצות מיעוט תופסות את ייצוגן הטלוויזיוני ותוצאות של מחקר אמפירי  של צורות קריאה של המזרחים 
את הייצוג שלהם בטלוויזיה הישראלית. חשיבות המחקר המוצג במאמר היא בכך שהוא מסביר מהן התפיסות של המזרחים את הייצוגים שלהם 

בטלוויזיה הישראלית. בנוסף, המחקר עונה על השאלה מדוע המזרחים צורכים את הייצוגים השליליים שלהם. 
למעלה משני עשורים התפתח תחום מחקר רחב אודות הבניית הזהויות בתקשורת הישראלית, אשר ניסה לחשוף את ה"הכחדה הסימבולית" של 
מזרחים בישראל. "הכחדה הסימבולית" פירושה ייצוג מצומצם או שלילי של קבוצות מסוימות במדיה. מחקרים )אברהם, 2001; אברהם, פירסט 
ואלפנט לפלר,  2004; ישובי, 2001 ; שירן, 2001) חקרו את הייצוגים של מזרחים בהנחה שלתקשורת הישראלית תפקיד מעצב של הבניית 
התודעה של הנמענים )קמה ופירסט, 2015( אודות הסטריאוטיפים השונים וההשטחה הבנאלית של הקבוצות ה"האחרות", השונות מהדמות 
ההגמונית הישראלית-הצברית שנתפסת כדמות התרבותית של "הרוב" והניתן להכניסה לנוסחה חברתית קולעת כ- "יהודי-אשכנזי-חילוני- גבר-

 W.A.S.P. -הטרוסקסואל- בריא", או כפי שקימרלינג )2001( מציג אותה בראשי התיבות ה"אחוס"לים" המהווה דגם של אליטה מכוננת ברוח ה
 .)White Anglo-Saxon Protestant( האמריקאי

בנוסף, ממצאים שעלו במחקרים שונים על תפיסות של מזרחים את הייצוג שלהם בטלוויזיה הישראלית )למשל: אברהם, פירסט ואלפנט-לפלר, 
Ben Hay –Segev,2008 ;2004(  מוסברים בעיקר באמצעות צורות הקריאה של התיאוריה שהציע הול )2003 / 1993( כאשר ההשערה הרווחת 

היא שהם לא מזהים או לחלופין "אימצו" באופן גורף את הדימוי של הרוב ההגמוני כלפיהן. 
השערה זו אינה משכנעת דייה. ראשית, כפי שהראה לנו הול, כדי להבין את המסר ההגמוני צריכים קודם לכן להכיר אותו בצורה מלאה. שנית, 
השערה זו אינה נכונה בעליל אם נקבל את ההנחה של Taylor )1992( שאף קבוצה לא מקבלת את הייצוגים השלילים שלה כאשר הם "מסמנים" 
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תמונה מצמצמת שלה. שלישית, הביקורת של התיאוריה הפוסט-קולוניאלית )באבא, 1994; סעיד, Harindranath 2000;2000,(. באבא טוען כי 
הייצוג הוא מושא בלתי אפשרי עבור קבוצות הסובלות מאפליה ודיכוי. הייצוגים מסתירים מאחוריהם לא רק יחסי כוחות של נמען- מוען אלא יחסים 

יותר מורכבים של פרקטיקה הנובעת מאי שוויון אתני ומעמדי.  
במילים אחרות, הפרט השייך לקבוצת האפליה לא יכול להכיל תודעתית מצב שבו הוא מיוצג באופן שלילי ברוח ה"הכחדה הסימבולית" מבלי 
שהדבר ישפיע עליו. לדידו, אף אדם לא מקבל תמונה מצמצת או מעוותת של אישיותו. בהמשך להנחה זו,  השערת תפיסה של מזרחים את 
הייצוגים שלהם בטלוויזיה תהיה כי ייתכן והפרטים השונים השייכים למזרחים מזהים את הייצוגים התקשורתיים אודותם אך מפעילים מנגנוני פשרה 
ומתכחשים להם. כלומר, הפרטים השייכים למזרחים יזהו ויבינו את הייצוג הטלוויזיוני המצמצם שלהם, אך הפרשנות שלהם לא תפעל לשינוי 
בתפיסה שלהם אלא הם יפעילו מנגנוני הגנה שכל מטרתם היא הכחשה של הייצוג התקשורתי שלהם. גישה כזו יכולה להסביר גם את הצריכה 

התקשורתית של מזרחים את הייצוגים שלהם. 
בהקשר הישראלי, התפיסה של המזרחים את הייצוגים שלהם בטלוויזיה הישראלית היא תוצר של מנגנוני שיח ופרקטיקות של אי שיווין אתני 
וכלכלה פוליטית והיא נובעת מתוך תהליך היסטורי מתמשך של אפליה עדתית. הביקורת הפוסט-קולוניאלית גורסת כי כשאנו מנסים להבין 
תפיסות של מיעוטים שונים הסובלים מאפליה ודיכוי, לא ניתן להשתמש במתודות ובאמצעי חשיבה באותו אופן שבו אנו בוחנים תפיסות של 
קהלים באופן רחב. הרציונל הוא שבאותו שימוש של אותן קריאות שהציע הול הן לקבוצות שונות הסובלות מאפליה ודיכוי והן לקבוצות אחרות 
כלליות, יש הנחה שאין הבדל תפיסתי הנובע מעמדה של כוח, כלכלה פוליטית ואי שוויון חברתי כלכלי. לעניינו,  הביקורת הזו רלוונטית לתפיסות 
של מזרחים, משום שאין זה ראוי )ואף נכון מחקרית( לעסוק בהשוואת תפיסות של קבוצות מופלות את הייצוג התקשורתי שלהן למול תפיסות 

כלליות של קהלים שונים. 
לפיכך, אנו זקוקים לתיאוריה שתעזור לנו בהסבר של התפיסה של קבוצות את המשמעות של הסטריאוטיפים על עצמן כפי שהם מועברים 
במדיה. במאמר זה נעשה שימוש בתיאוריה הפסיכולוגית של יאספרס כאפשרות להרחבת הקריאות האפשריות של המזרחים את הייצוגים שלהם 

בטלוויזיה הישראלית.
שאלת המחקר לפיכך היא: מהו הקשר בין הייצוגים של המזרחים בטלוויזיה הישראלית לתפיסתם את ייצוגים אלו?    

השערות המחקר הינן: 
1. הפרטים יזהו ויתפסו את הייצוג שלהם במדיה באופן שונה מהאופן שבו חוקרים מבינים את תפיסות הייצוג התקשורתי שלהם.

2. תפיסות הייצוג של המרואיינים קשורות ל"מרחק התפיסתי" לפי שלוש צורות ההתנסות שיאספרס הציג, לפיכך יתפתחו שלוש צורות קריאה 
שונות: האחת, "קריאת איון" – חוסר יכולת של הפרט לתפוס את הייצוג התקשורתי. השנייה, "קריאת הכחשה" – הפרט תופס את תפיסת הייצוג 
התקשורתי אך מפעיל מנגנוני פשרה ומתכחש לו. השלישית, "קריאה  התמרה" –  הפרט בקבוצה תופס הייצוג התקשורתי וכתוצאה מכך רואה 

את מגוון האפשרויות הטמונות במציאות החברתית לשנותה.
 3. מרבית הפרטים יקראו את הייצוג שלהם דרך "קריאת האיון" או "קריאת ההכחשה" ורק מעטים ינכסו לעצמם קריאה מתקדמת ויקראו את 
הייצוג שלהם כ"קריאת התמרה". אישוש השערה זו יכולה להסביר מדוע קבוצות שונות הסובלות מאפליה ודיכוי, ובמקרה שלנו המזרחים, צורכים 

את הייצוגים השלילים שלהם בטלוויזיה.  
 Dhoset,2012;( כדי לענות על שאלת המחקר, נבחרה שיטת המחקר של ראיונות עומק מובנים למחצה המקובלת מאוד במחקרים האיכותניים
Saville-Troike,1989(. הראיון חולק לשני חלקים. בחלק הראשון, בניסיון ללמוד מהי תפיסת המרואיינים את ייצוגם נערך ראיון עומק מובנה 
למחצה שכלל שאלות שונות המכוונות לאופן שבו המרואיינים רואים את הייצוגים שלהם. בחלק השני,  הוקרנו למרואיינים שלושה קטעים שונים 
מז'אנרים שונים: תוכנית סאטירה, תוכנית דרמה ופרסומת. קטעים אלו הוצגו בטלוויזיה הישראלית בפריים-טיים ומייצגים באופן סטריאוטיפי את 
עצמם ברוח "ההכחדה הסימבולית". קטעים אלה שנבחרו להקרנה נותחו ניתוח תוכן טקסטואלי מפורט של האפיזודות כ-Stimuli.  לאחר הצגת 
הקטעים נשאלו המרואיינים שאלות שנועדו לבחון תגובותיהן לקטעים שהוצגו. במחקר רואיינו 25 מרואיינים והוקפד על נוכחות של מרואיינים על 

פי מגדר, גיל והשכלה.       
לגבי ההשערה הראשונה, ממצאי המחקר מלמדים כי המרואיינים ידעו להצביע על הייצוגים השליליים שלהם בתקשורת ולזהותם, וזאת בניגוד 
לממצאים במחקרים השונים שהציגו שהמזרחים לא מזהים ה"הכחדה הסימבולית" שלהם. לגבי ההשערה השנייה, המחקר אכן מצא שהתפתחו 
שלוש צורת קריאה: "קריאת איון", "קריאת הכחשה" ו"קריאת התמרה".  הממצאים מראים כי חלק מהמרואיינים לא זיהו את הייצוגים השליליים 
בקטעים שהוקרנו להם דבר המתאים ל"קריאת האיון".  לגבי ההשערה השלישית, המחקר מצא עוד כי מרבית המרואיינים השתמשו ב"קריאת 
הכחשה" ו"קריאת איון" ורק מיעוט קטן מבניהם השתמשו ב"קריאת התמרה". השימוש הנפוץ ב"קריאת הכחשה" ו"קריאת איון" יכול להסביר את 
כיצד הקשר בין אופני התפיסה של הייצוגים השליליים על ידי המזרחים למידת הצריכה שלהם את אותם ייצוגים. כלומר, מהממצאים המראים 
את אופני "קריאת האיון" ו"קריאת ההכחשה" ניתן להסיק ולהסביר מדוע מיעוטים שונים צורכים את ה"הכחדה הסימבולית" שלהם בתקשורת. 

עוד מצאנו כי הפער בין הייצוגים השליליים של המזרחים לצריכה שלהם את הייצוגים הללו קשורה לצורות קריאה מורכבות וליכולת השונה של 
הפרט לתפוס את הייצוגים הללו ולהפעיל מנגנוני פשרה כנגד ייצוגים אלו. בנוסף, המחקר מצא כי ישנם הבדלים מהותיים בין הז'אנרים השונים 
הן לגבי זיהוי הייצוגים בז'אנרים השונים והן לגבי היחס לייצוגים בז'אנרים אלו. המחקר מסיק כי הנמענים יודעים ברוב המקרים לזהות את הייצוגים 

השליליים שלהם בפרסומת, פחות מכך יודעים לזהות את הייצוגים השלילים בסאטירה ופחות מכך בדרמה.
המסקנה המרכזית המתגבשת מהמחקר היא שיש להשתמש בצורות קריאה שונות מצורות הקריאה שהציע הול כשאנו רוצים להבין תפיסות 
של מזרחים את הייצוגים שלהם, משום שהקריאה של המרואיינים השייכים למזרחים, תהיה מורכבת יותר ולפיכך שונה באופן מהותי מהקריאות 
של קהלים שונים כפי שהציע הול. מחקר זה מאמץ את הביקורת של תיאוריה הפוסט- קולוניאלית  האומרת שאל לחוקרים להשתמש באותן 
מתודות שהשתמשנו בקהלים רגילים כאשר אנו מנסים להבין קבוצות הסובלות מאפליה ודיכוי. לפיכך נעשה כאן ניסיון המשגה ושימוש בצורות 
קריאה שונות וייחודיות  הלקוחות מהתיאוריה הפסיכולוגית של יאספרס. ממחקר זה ניתן להסיק בהכללה גם לקבוצות שונות ותפיסתן את 
הייצוגים השליליים שלהן. צורות הקריאה  המוצעות כאן יכולות לשמש בסיס להבנה טובה יותר של תפיסות שונות של קבוצות מיעוט שונות 

בעולם הסובלות מדיכוי ואפליה.    

בהעדר מרחב גאוגרפי במדיה המשודרת - תפיסות דסטרוקטיביות של ילדים בדואים בנגב את המלחמה בין ישראל וארגוני 
הטרור בעזה 

ד"ר סמדר בן אשר, המכללה האקדמית קיי

 King et al., 1989; Elbedour, :האיום במלחמה ניצב היום בראש סולם הדאגות והפחדים של ילדים בכל רחבי העולם. חוקרים רבים )למשל
Baker & Charlesworth, 1997( מאוחדים בדעה כי ילדים החשופים למלחמה, לאלימות פוליטית וטרור, סובלים מהפרעות התנהגותיות שונות 
)complex bio- psych behavioral disruptions( העלולות לגרום  לשינויים משמעותיים בתפקוד הקוגניטיבי, הרגשי, המוראלי, ההתנהגותי 
והפסיכולוגי. שגיא ואנטונובסקי,  )1998(  מתארים את הצורך של האדם לקדם חוויות שעוזרות לו לראות את העולם כ"הגיוני" מבחינה קוגניטיבית, 
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אינסטרומנטלית ורגשית. תחושת הקוהרנטיות פועלת בעיקר כ"בלם זעזועים", והיא מתקשרת לרווחה נפשית וגופנית. כדי שהאדם יפתח תחושה 
קוהרנטית הגירויים המגיעים אליו מהסביבה החיצונית צריכים להיקלט כמידע אמין ומובן  על פני רצף שהתנהלותו צפויה ומאורגנת. תחושת 
קוהרנטיות חזקה מאפשרת לעמוד מול לחצים ועם זאת לחוש אופטימיות,  חוסן, יעילות עצמית, ולפתח תחושה של מסוגלות לפתרון בעיות. חיים 
בצל  מלחמה ואלימות פוליטית מביאים לפגיעה מתמשכת באיכות חיים של משפחה, כתוצאה מירידה מתמשכת בצמיחה כלכלית של המשפחה. 

.)Haj-Yahia, 2007(  למצב זה יש השפעה ישירה גם  על תפקוד המשפחה ובכלל זה המסוגלות ההורית למתן תנאים טובים לגידול הילדים
המחקר הנוכחי מתמקד בבחינת המציאות הכאוטית שבה חיים הילדים הבדווים במצבי עימות בטחוני. הבדווים בישראל מגדירים עצמם כערבים, 
זו אלא הן מהווה מקור לקונפליקטים  זו עם  נושאים עמם לא רק שאינן מתלכדות  וישראלים. הזהויות השונות שהם  מוסלמים, פלסטיניים 
שהמציאות הפוליטית, החברתית והביטחונית מאיימת על כל אחת מהן בנפרד ועל שילובן זו בזו. בעימות הצבאי בין ישראל לארגוני הטרור בעזה 
מוצאים עצמם הבדווים בנגב כמותקפים על ידי טילים שיורה החמאס מעזה ובה בעת הם מזדהים עם  בני משפחתם בעזה הסובלים בשל 
הנפגעים וההרס מפעולות המלחמה של ישראל. הילדים הבדווים מתחנכים כאזרחים ישראלים, לומדים במערכת החינוך בישראל ומוגנים על 
ידי המערכת הצבאית מפני ההתקפות הצבאיות עליהם. בעת מלחמה או  מבצע צבאי כאשר נורים טילים לעבר הישובים בהם חיים ילדים אלו 
ונשמעות האזעקות הם נדרשים להיכנס למקום מוגן תוך חווית איום על פגיעה פיזית בהם ובמשפחותיהם. באותה עת הם חשופים באופן בלעדי 
לכלי התקשורת בערבית )בעיקר ערוץ אלג'זירה( המשדרים את מראות ההרס מהפצצות ישראל בעזה ומלווים בקריינות, בפרשנות ובראיונות חיים 
מהשטח. בערוצים אלו מוצגת ישראל באופן חד צדדי כתוקפנית. ילדי הבדווים הצעירים בישראל, הדוברים רק את השפה הערבית, צופים רק בכלי 

התקשורת הערביים שבהם ישראל מוצגת  כאשמה הבלעדית בפגיעה באוכלוסייה האזרחית בעזה. 
המחקר מתבסס על הפרדיגמה האיכותנית, הקובעת שצריך לפגוש את הנחקרים בסביבתם הטבעית. התופעה הנחקרת היא כיצד המציאות 
נתפסת בעיני הנחקרים, כיוון שהמטרה היא להתחקות אחר תפיסת עולמם ואחר המשמעות הגלומה באופן שבו הם רואים אותה )שקדי, 2004(. 
המחקר בחן את תפיסת המלחמה בין ישראל לארגוני הטרור בעזה  כפי שהיא מתקבלת מנקודת ראות של קבוצת ילדים בדווים בגילאי 8-10. 

כלי המחקר היו ציורים, מכתבים של ילדים, ראיונות עם ילדים  ושיחה עם קבוצת מיקוד של האימהות שלהם.  
החומר למחקר נאסף בשתי פעימות: אחת בעת מבצע "עופרת יצוקה"  ואחת במהלך מבצע "צוק איתן"  ועד שבוע לאחר סיומו. שלושה סוגי 
חומרים נאספו למחקר: )1( 35 ציורים, מהם שכללו גם כותרות מילוליות כתובות ולעתים טקסט מצורף בנוסח מכתב או הצהרה; )2( 12 ראיונות 

עם ילדים בני 8 10; )3( קבוצת מיקוד של שש אימהות בדוויות. 
ממצאי המחקר מצביעים על תמונה של עולם סבוך וכאוטי בעיני הילדים הבדווים הבאה לידי ביטוי בשאלה "מדוע ישראל יורה טילים על ילדי רהט?" 
שאותה הציגו רבים מהנבדקים. שאלה זו מתמצתת את אי ההבנה המרחבית ואת הדיספונקציה המחשבתית של הילדים שמקורה בחשיפה 
לטלוויזיה ללא תהליכי תיווך מתאימים. מעבר לתחושת פחד וחרדה לביטחונם נמצאו סימפטומים של PTSD המאפיינים מצוקות רגשיות קשות 
הנשארות ללא מענה חינוכי או פסיכולוגי מותאם.   הילדים מתקשים לבנות תמונת עולם קוהרנטית והם מפתחים תפיסות שיש בהן עיוותי 
מציאות במיוחד בכל הנודע לתוקפן ולקורבן. במפגשים הקבוצתיים עם האימהות נמצא כי הן אומנם פועלות להרגעה פיזית מנטלית של הילד אך 
אינן מצליחות לתווך לילדים את המציאות על ידי הסבר קוגניטיבי מתאים לגילם.  העדר ערוצי תקשורת ישראלים המשדרים בערבית לאוכלוסייה 
הבדואית בישראל משאירה את המרחב הציבורי בשליטה בלעדית של  ערוצי תקשורת ערביים, וכך נוצרות בקרב ילדי הבדווים החיים בנגב תפיסות 

דסטרוקטיביות לגבי המלחמה בין ישראל וארגוני הטרור בעזה. 
ממצאי המחקר מצביעים על כך כי הילדים הבדווים חשים עצמם כשייכים לצד החלש, הנפגע, המותקף וחסר האונים. ההזדהות היא בעיקר עם 
גורל הילדים שנפגעו בעזה יחד עם חרדה שהם עצמם בסכנה ממשית מהצבא הישראלי. העדר תחושת מרחק פיזי בין תמונות ההרס והנפגעים 
בעזה, שאליהן חשופים הילדים דרך ערוצי הטלוויזיה, משבשת את האוריינטציה של ההתמצאות במרחב הפיזי גאוגרפיי. ההזדהות של במבוגרים 

עם בני משפחתם הנמצאים בעזה מטשטשת גם היא את גבולות ההפרדה של "הם" ו"אנחנו" ומעצימה את האיום מפגיעה על ידי ישראל
 . ) Ben-Asher, 2016 (

ההמלצות הנגזרות מן המחקר מצביעות על צורך ביצירת מערך תקשורתי, בעיקר במדיה הוויזואלית, שיתמוך במתן מידע ופרשנות המותאמים 
למציאות. בשידורים בערבית לאוכלוסיית הבדווים בשעת עימות צבאי ניתן לשלב גם מערך סיוע חינוכי ופסיכולוג מותאם למציאות המיוחדת של 
סבך הזהויות של  הבדווים בישראל בכלל ושל הילדים בפרט.  כמו כן ניתן יהיה באמצעות ערוצי התקשורת הוויזואלית להדריך את ההורים כדי 

שיוכלו לתווך עבור הילדים באופן מובנה ומושכל את המציאות המורכבת ולאפשר להם  התמודדות טובה יותר עמה.
חזרה לתוכן העניינים

מושב 7: פרסום ופרסומות
יו"ר: ד"ר לאה מנדלזיס, המכללה האקדמית כנרת

מגיב: ד"ר ברוך לשם, מכללת הדסה

בניית מותגי מנכ"ל בישראל: תפקידה של התקשורת והקשר בין תיאוריה לפרקטיקה
גב' אסנת כותן-ניר ופרופ' סם ליימן-ווילציג, אוניברסיטת בר אילן

מבוא

מותגי המנכ"ל ))CEO brands הפכו, בשנים האחרונות, לחשובים מאי פעם. 
עידן הניו מדיה, המאופיין בפרסונליזציה מואצת בערוצי תקשורת ההמונים, הן המסורתית והן החדשה,  מביא עמו גם עניין עצום באנשים העומדים 
בראשן של החברות המסחריות. מותגי מנכ"ל כדוגמת ריצ'ארד ברנסון, סטיב ג'ובס, ומרתה סטיוארט , הפכו לכלי שיווקי ותקשורתי, בעל ערך 
עצום, לחברות אותן הם מובילים, התורם הן לתדמית ומוניטין החברה והן לביצועיה. למדיה התקשורתית משמעות מיוחדת בתהליך מיתוג המנכ"ל 
הן בשל היותה הכלי המרכזי לבנייתם והן בשל היותה אחד מבעלי העניין המרכזיים בחברה ובמנכ"ל, אשר גם מעצבת ומשפיעה על תפישותיהם 

של בעלי העניין האחרים.
אלא, שכפי שטוענים חוקרי התחום, נושא מחקר זה נמצא עדיין בחיתוליו והספרות האקדמית הינה תאורטית בעיקרה. חלל זה אני מנסה למלא 

באמצעות עבודת מחקר אמפירית זו.    
מחקר אמפירי זה מתמקד בתהליכי מיתוג מנכ"לים )CEO branding( בתקשורת הישראלית. המחקר שהינו אינטר-דיסציפלינרי מציע לראשונה 
ניתוח השוואתי בין שלושה מקרי בוחן למודל תיאורטי של המושג CEO branding , על מנת: א.  לבחון את מהימנות ויישומיות המודל ולהבין 

מה בין התיאוריה לפרקטיקה. ב. להאיר, לנתח ולהעמיק את ההבנה לגבי תפקידה ותפקודה של התקשורת בתהליך.
שלושת המנכ"לים שנבחרו כמקרי בוחן מקרי הבוחן למחקר זה: רמי לוי, מנכ"ל "רמי לוי שיווק השקמה", הראל ויזל, מנכ"ל קבוצת "פוקס" וישי 
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דוידי, מנכ"ל קרן "פימי", משתייכים כולם, לסוג אחד מנכ"לים - מייסדי/בעלי החברה. זאת בשל ההנחה כי עשוי להיות קיים שוני משמעותי, בין 
סוגים שונים של מנכ"לים, בתהליך בניית המותגים האנושיים שלהם ולפיכך ראוי כל סוג לבחינה נפרדת, במסגרת מחקר ייחודי.

רקע תאורטי 
עבודה זו סוקרת את הספרות האקדמית העוסקת בהתפתחותה של תופעת הפרסונליזציה בתקשורת וככלי של תקשורת תאגידית ויחסי ציבור. 
כמו כן, את התפתחותם של המותגים האנושיים, כולל מחקרים העוסקים במיתוג אנשים באופן כללי, במותגי אנשים ספציפיים ובמיתוג אישי 

בהקשר של קבוצות אנשים. מחקרים אלה אוששו את ההנחה שאנשים יכולים להיחשב, מבחינה אקדמית, כמותגים. 
עוד נסקרת הספרות הקיימת בתחום המותגים האנושיים בעולם העסקי, ובעיקר נושא בניית מותגי מנכ"ל CEO branding((, שהינו ליבת מחקר 
זה. לצד תיאור התופעה והתפתחותה מציג הפרק שתי גישות, אותן אנו מציעים לראות כמרכזיות בהקשר של בניית מותגי המנכ"ל: גישת 
המוניטין, אשר כוללת ידע מחקרי נרחב מתחומים שונים וגישת מיתוג המנכ"ל )CEO branding(, שטרם נחקרה דייה. אל גישה זו משתייך גם 

המודל התיאורטי, שגיבשו  Bendisch Larsen and Trueman )2013(, שעל כתפיו עומדת עבודה זו. 
 טענת המחקר

אם ימצאו בתהליך מיתוגם של שלושת מקרי הבוחן, שהינם בעלי CEO brand בולט, כל רכיבי המודל וכן הדינאמיקה ביניהם, קרי- התאמה 
והלימה בין זהות המותג )Identity(, לבין מוניטין המותג )Reputation(, שעליהן יתבסס מיצוב )Positioning( ברור ומבודל, שייצר ערך ונכסיות 

)Equity( למותג המנכ"ל, אזי המודל מהימן – והתיאוריה משקפת את הפרקטיקה, בקבוצת הבעלים/מייסדים.
בנוסף, באמצעות יישומו האמפירי של המודל ניתן יהיה להציף, להאיר ולנתח את תפקידה ותפקודה של התקשורת בתהליך.

מערך ושיטת המחקר 
המחקר הינו איכותני, אולם הוא כולל גם שימוש במרכיבים כמותניים בניתוח התוכן של ידיעות שפורסמו בעיתונות הכלכלית הישראלית ובראיונות 

העומק, שמטרתם לשרת את הפרשנות האיכותנית.
שלב א' - המחקר המקדים

מקרי הבוחן נבחרו, באמצעות מחקר מקדים, בשל היותם  CEO brands בולטים בתקשורת הישראלית. 
המחקר המקדים כלל שימוש בשני מדדים: 

-1 סקר שנערך בקרב ארבעה עיתונאים ועורכים כלכליים, בכירים וותיקים אשר נתבקשו לערוך רשימה מדורגת של המנהיגים העסקיים והמנכ"לים 
שעונים על הגדרה זו, מקרב קבוצת הבעלים/ מייסדים, במשק הישראלי. 

-2 רשימה, שנערכה על ידי חברת "יפעת בקרת פרסום", במיוחד עבור מחקר זה ובה דורגו 25 אנשי העסקים הבולטים ביותר בתקשורת בשנת 
2014 . הרשימה התבססה על העיתונות היומית, הכלכלית ואתרי האינטרנט הכלכליים המרכזיים בישראל. הרשימה הכוללת עברה "סינון" על פי 
שני קריטריונים: האחד - סימון המנהיגים העסקיים, שהינם רלוונטיים למחקר; השני - הוצאת המנהיגים העסקיים, שהחשיפה התקשורתית שלהם, 
על פי הערכות מומחי חברת "יפעת", הינה שלילית ברובה. הרשימה הסופית כללה את המנהיגים העסקיים, שהינם מייסדים/בעלי החברה, אשר 

פעילותם בישראל ואשר החשיפה התקשורתית שלהם חיובית או ניטרלית. 
הבחירה במדדים אלו נשענת על ההנחה וגם ההכרה האקדמית, בעובדה, שהתקשורת הינה כלי מרכזי ביצירתם של מותגי מנכ"ל בולטים ובעלי 

ערך ובעלת השפעה על עיצוב תפישותיהם של שאר קבוצות בעלי העניין בחברה. 
שלב ב' - יישומו של המודל התיאורטי

בכל אחד ממקרי הבוחן נותחו ארבעת רכיבי המודל באמצעות מקורות ראשוניים: 
1( זהות המותג, שהינה התפישה אותה שואפים לייצר יוצרי המותג, נותחה באמצעות ראיונות עומק עם שניים מיוצרי המותג: מנהל)ת( השיווק/ 

מנהל)ת( יחסי הציבור והמנכ"ל עצמו. 
2( המוניטין, שהינו התפישה הקיימת בפועל בקרב קבוצות בעלי העניין השונות בחברה נותח באמצעות ניתוח תוכן של ידיעות בעיתונות הכלכלית 
בישראל. האייטמים שנותחו, נדגמו באופן אקראי, מתוך כלל האייטמים שפורסמו, בשנים 2014-2015,  על שם כל אחד ממקרי הבוחן, בשלושת 
אתרי האינטרנט הכלכליים המרכזיים בישראל: גלובס, דה מרקר וכלכליסט. מאגר נתונים זה משקף כ- 80% מהאייטמים שפורסמו בעיתונות 
הכלכלית בישראל בכלל. על מנת להרחיב את אוכלוסיית המדגם, ולכלול בה גם אייטמים שפורסמו בעיתונות הכתובה )ולא פורסמו באתרי 
האינטרנט(, נוספה לה גם דגימה אקראית של אייטמים מתוך מאגר קטעי העיתונות המודפסת של חברת "יפעת בקרת פרסום". ניתוח התוכן 

כולל 59 ידיעות/כתבות, בהקשר לכל אחד ממקרי הבוחן. 
3( המיצוב, שהינו המסר או ההבטחה הייחודית והמבדלת של המותג והמתבסס על התאמה והלימה בין זהות המותג ומוניטין המותג – נותח 
באמצעות בחינת ההלימה והתאמה הללו וכן באמצעות ניתוח תוכן, של הידיעות בעיתונות הכלכלית, שעל בסיסו הוצפו הערכים המבדלים 

והייחודיים של כל מותג מנכ"ל. בנוסף נבחנה היכולת לתאר את המיצוב במשפט קצר וברור אחד.
4( הנכסיות/ערך המותג, אשר נוצרים כאשר המותג מביא לבידול, יתרון תחרותי וערך מוסף – נבחנו באמצעות ניתוח קיומם של האינדיקאטורים, 
המייצגים את ערך המותג לתפישת החוקרים )העדפה/הערכה, נאמנות, יצירת רווח לחברה ולמנכ"ל, הפחתת סיכונים והוספת ערך תקשורתי או 
 CBBE )Customer  כלכלי לבעלי העניין בחברה(, הן בניתוח התוכן של הידיעות בעיתונות הכלכלית והן בראיונות העומק. וכן, נעשה שימוש במודל

Based Brand Equity( להערכת מותגים תוך התבססות על הממצאים הרלוונטיים מניתוח התוכן ומראיונות העומק. 
תפקידה ותפקודה של התקשורת בתהליך נותח על בסיס ממצאי ניתוח התוכן של הידיעות בעיתונות הכלכלית וראיונות העומק.

הממצאים 
ממצאי המחקר מלמדים על קיומם של כל רכיבי המודל התיאורטי בתהליך בנייתם וניהולם של כל מותגי המנכ"ל שנבחנו וכן את קיומה של 

הדינאמיקה ביניהם, כפי שהוצגה במודל.
בקרב כל המקרים שנבחנו, שהינם בעלי  CEO brandבולט, נמצאה התאמה והלימה בין זהות המותג )Identity(, הנוצרת ע"י יוצרי המותג, 
לבין מוניטין המותג )Reputation(, אשר מייצג את תפישות בעלי העניין. התאמה זו, ביחד עם הימצאותם של ערכים ייחודיים והאפשרות לתאר 
את מותג המנכ"ל במשפט קצר אחד, הוכיחו את קיומו של מיצוב )Positioning( ברור ומבודל. מיצוב הינו הבסיס להיווצרותם של ערך ונכסיות 
)Equity( ל- CEO brands אלה ולתרומתו לבנייה וחיזוק של מותג ומוניטין החברה ולביצועיה.  קיומו של ערך המותג הואר, בשלושת מקרי הבוחן, 

.CBBE גם באמצעות הוכחת קיומם של האינדיקאטורים, המייצגים את ערך המותג לתפישת החוקרים וכן ניתוחם על פי מודל
מיישומו האמפירי של המודל התיאורטי עולה גם קיומה של מידה גבוהה של אותנטיות בקרב כל אחד ממקרי הבוחן שנבדקו. הכוונה היא לקיומה 
של הלימה בין סוגי הערכים השונים בתוך כל אחד מחלקי המודל הראשונים )ולא רק ביניהם(. זאת ועוד, בקרב כל שלושת מקרי הבוחן נמצאה 

הלימה בין ערכי זהות מותג המנכ"ל וערכי מוניטין מותג המנכ"ל, כפי שעלו מניתוח התוכן של הידיעות בעיתונות הכלכלית, לבין ערכי הארגון. 
עם זאת, סותרים לכאורה ממצאי המחקר את הנחת היסוד של מגבשי המודל לגבי תהליך בניית זהות המותג, שכן יוצרי כל מותגי המנכ"ל במחקר 
זה מעידים כי לא היתה קיימת כוונה או חשיבה מקדמית וגם לא תהליך שיטתי, שנועדו לשם גיבוש מותג המנכ"ל ככלי שיווקי. בהקשר זה, חשוב 
לציין כי המרואיינים, בכל אחד ממקרי הבוחן, ציינו את התקשורת כאחראית על בניית מותגי המנכ"ל, בין אם בשל הכריזמה האישית של המנכ"ל 

או בשל הצורך של התקשורת עצמה בהעצמת הזווית האנושית והאישית.
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כך, בהתאם, מאירים ממצאי מחקר זה את תפקידה המרכזי של התקשורת הכלכלית בבניית המותגים האנושיים של המנכ"לים בעולם העסקי וכן 
את תרומתה לתהליך: בהטמעת ערכי הליבה של זהות ומוניטין מותג המנכ"ל; בהפיכתם לבעלי השפעה רחבה הרבה יותר מזו הקיימת מתוקף 
תפקידם כמנהליו הכלליים של הארגון ולמובילי אג'נדות ענפיות או כלכליות/חברתיות רחבות; בהתייחסותה לערכים והמאפיינים האנושיים של 

המנכ"לים שמאפשרת את קיומו של ערך אמוציונאלי וקשר רגשי למותג המנכ"ל; בבניית תפישות חיוביות כלפי מותגי המנכ"ל שנבחנו. 
ממצאי המחקר מלמדים, לבסוף, כי ביחס לכל שלושת מותגי המנכ"ל שנבחנו בחרה התקשורת הישראלית להדגיש ערכים הקשורים להצלחה 
עסקית ומקצוענות, שכן ערכים אלו היוו פלטפורמה לעניין הרב של התקשורת במנכ"לים. אלא שלצדם בחרה התקשורת להציף גם את ערכיו 

המבדלים של כל מותג מנכ"ל, אשר בשלושת המקרים תואמים ומחזקים את ערכי מותג החברה והאסטרטגיה העסקית שלה. 
תרומות וחידושי המחקר

המחקר מציג חידוש בשלושה תחומים מרכזיים:
האמפירי – מחקר זה מציע לראשונה בחינה אמפירית של המודל התיאורטי בתקשורת הישראלית וממצאיו מאוששים את מהימנותו של המודל 

התיאורטי ומחזקים את ההכרה בתרומתו של מותג המנכ"ל )CEO brand( הן ליצירת ערך תקשורתי ותדמיתי והן לביצועי החברה. 
המתודי - המחקר מציע מידע ראשוני לגבי מותגי המנכ"ל הנחקרים, העולה מניתוח ראיונות העומק, מניתוח התוכן ומשילובם. כמו כן, מציע 

המחקר את האפשרות לשכפל את אופן יישום המודל גם לגבי קבוצות נוספות של מנכ"לים ובכך להעמיק את ההבנה בתחום.
היישומי -  מחקר זה עשוי להעלות את המודעות לחשיבות בנייתם של מותגי המנכ"ל ואולי אף לסייע ליוצריהם לשפר ולהפיק תועלת גדולה יותר 
מניהולם. מחקר זה מלמד, כי המודל התיאורטי שנבדק יכול לשמש כבסיס, עבור אנשי המקצוע בתחום התקשורת התאגידית, לתהליך מיתוג 

המנכ"לים. 

"בלדה לסוכן כפול" – זיהוי מסרים שיווקיים מוסווים במדיה דיגיטליים בתחום תיירות פנים
ד"ר אסנת רוט-כהן וד"ר תמר להב, אוניברסיטת אריאל בשומרון

מחקר זה בודק את זירת המדיה הדיגיטליים בתחום תיירות הפנים בישראל, ואת נוכחותם של משווקים וגורמים "מטעם" בזירה זו בכלל וברשתות 
החברתיות בפרט. נושא זה חשוב במיוחד לאור ממצאים המצביעים כי המדיה החברתית נתפסת בעיני הצרכנים כמקור מידע אמין אודות מוצרים 
ושירותים שונים, יותר מאשר מסרים המועברים בתקשורת המסורתית )Mangold & Faulds ,2009(. בנוסף,  הציבור תופס המלצות של צרכנים 
כאמינות יותר מהמלצות של מומחים ))O'Reilly & Marx, 2011. המחקר מתמקד בניתוח קבוצות העוסקות בנושאי תיירות פנים ברשת 
החברתית "פייסבוק" ,שהינה הפופולארית ביותר בקרב ישראלים. בשנת 2015 נמצא שקרוב ל-70% מהישראלים גולשים בפייסבוק לפחות פעם 

ביום, הרבה מעל הממוצע העולמי העומד על 45% )גולדנברג, 2015(. 
תיירות פנים מוגדרת כתיירות של תושבי מדינה מסוימת, בתוך גבולות המדינה )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016(. היקף תיירות הפנים 
נאמד לפי מספר הלינות של ישראלים ומספר המבקרים באתרים המגוונים בארץ. לדוגמא, בשנת 2015 נרשמו כ-13.4 מיליון לינות ישראלים 
בבתי מלון )מגמת עליה של 4% בהשוואה ל2014( )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2015(. רמת התחרות הגבוהה וההיצע הרב בענף התיירות, 
הופכים את מומחי יחסי ציבור, שתפקידם קידום תדמית חיובית של ארגון על ידי בניית קשרים חברתיים ותועלת הדדית בינם לבין קהל היעד 

שלהם Lahav & Avraham, 2008((, לחיוניים ולהכרחיים לעסקים הפועלים בענף זה.                                                
המדיה הדיגיטליים שינו את מאזן הכוחות בין קהל הצרכנים לבין אמצעי התקשורת )Kaplan & Haenlein, 2010(, והמדיה המסורתים איבדו 
את מקומם כמקור מידע מרכזי )Hennig-Thurau et al., 2010(. אחד הביטויים של שינוי זה הוא החיפוש ברשת של צרכנים אודות מידע לגבי 
מוצרים ))Lempert, 2006. תופעה זו המריצה את הכניסה לאינטרנט של גופים מסחריים המעוניינים לממש את הפוטנציאל העסקי והכלכלי 
הגלום ברשת )קפלן, 2011(, כולל פעילות  ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. ברשתות אלה מתקיימת תקשורת פה-לאוזן מקוונת המאפשרת 
 Hawkins, Best &( לצרכנים לשתף מידע ודעות המובילים את הקונים הפוטנציאלים לבחירת מוצר, מותג ושירות או המרחיקים אותם ממנו
Coney, 2004(. תקשורת זו מבוססת על המילה הכתובה, המתועדת, שהיא בעלת יכולת השפעה גדולה יותר הודות לתגובות שרשרת מעגליות 
המתפרסות על פני קהל רב של צרכנים, ומגדילה את האינטראקציה החברתית )לב-און וקול, 2014(. חברות מסחריות, באמצעות יועצי תקשורת, 
מתפקדות ברשתות החברתיות כ"סוכן כפול" המחדיר מסרים שיווקים תוך התאמתם להקשר החברתי, על מנת שייתפס כאמין בעיני חברי 

  .)Kozinets, et al., 2010( הקהילה
מתודולוגיה ושיטות המחקר

שאלות המחקר
מהם המאפיינים שבאמצעותם ניתן לזהות "פרסום מטעם" או תוכן שיווקי ברשתות החברתיות?  .1

מהן הטקטיקות בהן משתמשים המוענים )כגון מומחי יחסי ציבור, משווקים, בעלי עסקים תיירותיים( להעביר את המסרים בערוצי המדיה   .2
הדיגיטליים?

שיטת המחקר
המחקר מתבסס על גישות "חקר מקרה" ואתנוגרפיה ווירטואלית )Netnography(. שיטת מחקר איכותנית זו המאפשרת מחקר של מגוון נושאים 
במדעי החברה עוצבה במיוחד לחקר תרבות וקהילות אונליין )Kozinets, 2010(, מתוך הכרה בעושר האינטראקציות החברתיות המתאפשרות 
במרחב הווירטואלי ומתוך הבנה כי תיעוד, חקר ובחינת משמעותן של אינטראקציות אלה רלוונטי מתמיד. בדומה לאתנוגרפיה המסורתית, מדגישה 
האתנוגרפיה הווירטואלית את מעורבות החוקר בסביבה הנחקרת ואת הדילמות העולות מיחסיו עם הנחקרים )Hine, 2008(. יתרון השיטה 
בהיותה מאפשרת תצפית של החוקר כמשקיף מן הצד או כמשתתף סמוי ולכן הסיכון לעיוות הממצאים הנובע מנוכחות החוקר בשטח קטן 

.)Paccagnella,1997(
בנוסף, נבחנו קבוצת הפייסבוק שבמחקר על פי הקריטריונים שהגדירה הכטר )2011( לקהילה ווירטואלית: נושא מוגדר, מטרה משותפת, קהל 

יעד מוגדר, סוג הקהילה וקיום תקנון קבוצה.
שדה המחקר 

שבע קבוצות סגורות וציבוריות ברשת החברתית "פייסבוק" העוסקות בתיירות פנים. הקבוצות הנבחרות עונות על הקריטריונים הבאים: רלוונטיות 
לשאלת המחקר- עיסוק בנושאי תיירות הפנים בישראל; פעילות ועדכניות- לאור מספר הפוסטים המועלים מידי יום, ותאריך הפוסט האחרון; 
אינטראקטיביות ועושר מידע- מספר התגובות לפוסטים ותכני הפוסטים שהועלו; בנוסף נמדדו גודל הקבוצה - מספר החברים בה וסוג הקבוצה 

- ציבורית או סגורה.
בין הקבוצות הסגורות: "אטרקציות לילדים ולמשפחה" ו"המלצות גולשים על צימרים"

בין הקבוצות הציבוריות: "פשפשוק תיירות ונופש" ו-"המלצות על טיולים בארץ".
תקופת המדגם

חודש ימים )3.4.16-2.5.16(, במהלך כ-10 ימים לפני חופשת הפסח )תכנון ובדיקת אתרי תיירות(, חופשת הפסח, ומספר ימים לאחר תום 
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החופשה )התרשמות וביקורת(.  בתקופה זו התרחשה פעילות מגוונת ורבה בקבוצות הפייסבוק הנידונות, והתאפשרה בחינה מדוקדקת של 
האינטראקציות בקבוצות אלו. 
מערך המחקר ואיסוף הנתונים

שלב ראשון -  הצטרפות לקבוצות פייסבוק שאובחנו כעונות על הקריטריונים הנדרשים, כארבעה חודשים לפני חג הפסח, על מנת להבין את 
ההתנהלות הטבעית של שדה המחקר ולהיטמע בו.

שלב שני – שימוש באפליקציהNetvizz version V0.93, 2013  לדליית 50 הפוסטים האחרונים מכל אחת מבין הקבוצות הפתוחות.
שלב שלישי -  דגימת פוסטים ידנית מקבוצות הפייסבוק הסגורות )לא ניתן להשתמש בתוכנה(. הנתונים נדלו על ידי חיפוש מילות מפתח )חיפוש 

מאושר על ידי פייסבוק(.
שלב רביעי - מיפוי וסיווג הפוסטים

מיפוי ראשון -  על פי 4 קטגוריות ומילות מפתח שהוגדרו בדפי קידוד. לדוגמא: 
המלצה – חוות דעת חיובית על האתר התיירותי, לרוב מצורף תיוג פרופיל של האתר או פרופיל הפייסבוק של בעליו ליצירת קשר. שימוש במילים 

כגון: מומלץ, מקסים, נחזור, כדאי.
דיס המלצה – חוות דעת שלילית מחברי הקבוצה שבקרו באתר. שימוש במילים כגון:  חוויה איומה, להיזהר, מלוכלך, לא מומלץ, מזעזע, דיכאון.

דפי הקידוד כללו נושאים נוספים כגון: סוג האטרקציה התיירותית, אזור האטרקציה, מאפיין חזותי ועוד.
מיפוי שני -  לאיתור גורם שיווקיים "מטעם" כלל סיווג לקטגוריות שלהלן:

אורגני -  תוכן שנוצר על ידי גולשים, ללא אינטרס שיווקי ולרווחת חברי הקבוצה.
מטעם -  תוכן שיווקי המסתתר תחת מעטה של תוכן אורגני.

מטעם מוצהר - תוכן שיווקי מוצהר ללא כוונה של המפרסם להסתיר את הקשר שלו אל האתר/האטרקציה. 
המיון התבצע באמצעות איתור ביטויים וסימנים שהוספו לפוסט, המצביעים על מעורבותם של גורמים "מטעם" כגון: קישור לאתר תיירותי, פרטי 

יצירת קשר, מחיר, תמונה מקצועית ועוד. 
מיפוי שלישי -  מיפוי המשתתפים הפעילים בקבוצות, המסתתרים תחת זהות של חברי קבוצה ממליצים, כאשר בפועל מדובר בגורמים בעלי 
אינטרס שיווקי. בשלב ראשון, הפוסטים חולקו לשלוש קטגוריות: אורגני, מטעם מוצהר ולא ניתן לדעת. הפוסטים בקטגוריה האחרונה, סווגו לאחר 
בדיקה נוספת, לאחת משתי הקטגוריות הראשונות. על פי רישומי הרשת החברתית "פייסבוק", סומן בכל קבוצה "מנהל הקבוצה" ונערך מעקב 

אחר פועלו, מעמדו ותפקידו בקבוצות השונות, במטרה לבדוק את מעורבותו ואת יכולת אכיפת תקנון הקבוצה. 
ממצאים )הצגה חלקית(

נושאי הפוסטים
בקבוצות הציבוריות נמצאו שלושה תחומי תיירות בולטים בהם עוסקים מרבית הפוסטים )N=148(: לינה )33%, 49 פוסטים(, הדרכה )17%, 25 
פוסטים( ושמורות טבע )15%, 22 פוסטים(. שאר הפוסטים עסקו בנושאים מגוונים, ביניהם: פארקי שעשועים, מופע, מוזיאון ומרכז מבקרים, גני 

חיות, פעילות אקסטרים ועוד.
נוכחות גורמים "מטעם" בקבוצות ציבוריות וסגורות

קבוצות ציבוריות )N=148( - נמצא כי 44% )65 פוסטים( מקורם בגורם אורגני, דהיינו תוכן גולשים ללא אינטרס שיווקי; 42% )62 פוסטים( מקורם 
בגורם "מטעם מוצהר" המפרסם לרוב תוכן שיווקי ללא הסוואתו כגורם אורגני; וב-13% )19 פוסטים( נמצאו מסרים שיווקיים מוסווים שמקורם 

בגורמים "מטעם".
קבוצות סגורות )N=89( -  נמצא כי 56% )50 פוסטים( מקורם בגורם אורגני, 16% )14 פוסטים( מקורם בגורמים "מטעם מוצהר",ב- 22% )20 

פוסטים( נמצאו מסרים שיווקיים מוסווים, ו- 6% )5 פוסטים( פורסמו על ידי מנהל הקבוצה.
כלומר, החלק היחסי של פוסטים אורגניים גבוה יותר בקבוצות הסגורות, והחלק היחסי של פוסטים שיווקיים, מוצהרים או מוסווים – גבוה יותר 
בקבוצות הפתוחות. סביר להניח שממצאים אלה נובעים ממדיניות האכיפה המחמירה של מנהלי הקבוצות הסגורות בנוגע לפרסום עסקים 
בקבוצה. לדוגמא, מנהלת הקבוצה הסגורה "המלצות גולשים על צימרים" מצהירה: "אני רוצה לחדד ולומר לבעלי הצימרים בקבוצה שאינכם 
מורשים להמליץ על הצימרים שלכם. אני עוברת על ההמלצות אחת אחת ומוחקת מה שלא נראה מחוויה אישית", ומנהלת הקבוצה הסגורה 
"אטרקציות לילדים ולמשפחה" מצהירה: "חובה- להעלות המלצות אמיתיות בלבד! כל פוסט פרסומי למטרות עסקים ירד באופן מיידי ויתרה מכך, 

מעלה הפוסט יחסם מהקבוצה ללא הסברים מיוחדים וללא הודעה מוקדמת!"
עוד נמצא כי סוג הפניה המועדף על גורמים משווקים "מטעם" ו"מטעם מוצהר" הוא המלצה: 57% )84 פוסטים( בקבוצות הציבוריות ו-81% )72 

פוסטים( בקבוצות הסגורות. 
אינדיקציות לאיתור מפרסמים "מטעם" בקבוצות הציבוריות

צירוף תמונה מקצועית – נמצא ב-95% מהפוסטים
קישור לאתר או הפניה לדף פייסבוק – נמצא ב-90% מהפוסטים

מספר טלפון ליצירת קשר – נמצא ב-50% מהפרסומים
ציון מחיר )כניסה לאתר, לינה( -  נמצא ב-10% מהפרסומים.

בניתוח אינדיקציות אלה בפוסטים אורגניים נמצא סדר זהה )מהגבוה לנמוך( רק באחוזים נמוכים יותר. מכאן ניתן להניח כי מתוך רצון להיטמע 
בקבוצה, מחקים מפרסמים מוסווים "מטעם" את מאפייני הכתיבה של המשתמשים האורגניים, על מנת שייתפסו כחברים בעלי זיקה ותחושת 

שייכות לקהילה שניתן לתת בהם אמון. 
טקטיקות להעברת מסרים הנקוטות על ידי גורמים "מטעם" )ממצאים חלקיים(

הפרדה בין הפרופיל הפרטי לפרופיל העסק- על מנת להקשות על הזיהוי של  "הממליץ מטעם", רבים מבעלי העסקים מקפידים על הפרדה בין 
העמוד העסקי לבין הפרופיל האישי שלהם. במקרים רבים לא מצוין בדף העסקי שם הבעלים/המנהל אלא מצוין מספר טלפון בלבד, כך שהגורם 

"מטעם" ממשיך להיתפס בעיני חברי הקבוצה כממליץ תמים נטול אינטרסים.
ניצול קשרי משפחה- בהמשך לניסיונות טשטוש זהותם האמיתית של "גורמים מטעם" נצפתה מגמה של בני משפחה המזדהים כחברי קבוצה 
ולקוחות תמימים של העסק התיירותי, שכל  רצונם  להמליץ על האתר/אטרקציה. מן התגובות לפוסטים מסוג זה, ניתן להניח כי לרוב ההמלצה 

נתפסת כתמימה, אם לא ניתן לזהות את הקשרים ע"י עיון בפרופיל הפייסבוק של הממליץ. 
טקטיקות נוספות הן: המלצות חוזרות, בניית רשת מגיבים, הפצת תוכן בעל ערך תוך תיוג העמוד העסקי, ויצירת אינטראקציה ושיתופי פעולה 

עם מנהלי הקבוצות.
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מסקנות ותרומת המחקר
הערוץ הדיגיטלי המרכזי בו מתרחשת פעילות של צרכני תיירות פנים בישראל הוא הרשת החברתית פייסבוק, על כן משווקים/בעלים של אתרי 
תיירות חודרים לקבוצות תיירות סגורות וציבוריות במסווה של משתמש אורגני, ותוך שימוש בטקטיקות ייחודיות ומטמיעים בהן מסרים לא מזוהים. 

תרומת המחקר בהצעת ארגז כלים פרקטי ראשון מסוגו לזיהוי גורמים "מטעם" המסתתרים תחת זהות של גורם אורגני.

"אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה?": מודל חדש לניתוח מערכות יחסים בפרסומות
ד"ר דורית צימנד שיינר וד"ר אסנת רוט כהן, אוניברסיטת אריאל בשומרון

בכל הנוגע למערכות יחסים זוגיות בפרסומות ההיבט הנחקר ביותר הוא מין )sex( )2004 )Huang, אולם, ההיבט הרומנטי-אינטימי במערכות 
יחסים זוגיות לא קיבל תשומת לב מחקרית מספקת. מחקר זה נועד להשלים לקונה זו ולבחון את מערכות היחסים בפרסומות ששודרו בערוצים 
המסחריים בטלוויזיה בישראל. בהקשר זה יש לציין את תאוריית הבניית המציאות  )Gerbner, 1967, 1969( לפיה תכני הטלוויזיה מקדמים סוגים 
.)Galician, 2004( שונים של יחסי אהבה ורומנטיקה המשפיעים על תפיסות הצופים ועל ציפיותיהם ממערכות יחסים אינטימיות, חיזור ונישואים

הפרסום מהווה את אחד מבסיסי הקשר החשובים ביותר במערך היחסים בין המשווק, בין המוצר ובין הצרכן. הפרסומות הן כלי חיברות ראשון 
 .)Pardun & Forde, 2006( במעלה ובעלות השפעה על עיצובה של תפיסת העולם של הצופה בהן בכל הנוגע למערכות יחסים בחייו האמיתיים
בנוסף, המחקר יכול לסייע בחשיפת דפוסי מניפולציה שנועדו להמחיש את המציאות לכאורה כפי שהיא מוצגת במדיה המסחרית. בכך יתרום 
המחקר להבנה טובה יותר של הסביבה הסמלית הנוצרת עבור הצרכנים על ידי המדיה )Shoemaker & Reese, 2014(. ולא פחות חשוב, בעוד 
שמין וחיזור הם מאפיינים משמעותיים בעיצובה של האהבה הרומנטית, מחקר זה, אינו מסתפק במאפיינים אלו ובוחן מגוון של מערכות יחסים 
במסרים הפרסומיים בטלוויזיה המסחרית. לשם כך, מציג המאמר הנוכחי דגם מחקרי מקורי לזיהוי ולאפיון מרכיבי מערכות יחסים. הדגם יושם על 

פרסומות בטלוויזיה, אולם במחקרים עתידים ניתן ליישמו במגוון הקשרים תקשורתיים, כמו סרטי קולנוע, תכניות טלוויזיה ועוד.
בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה ההתייחסות למושג האהבה היא כחוויה רבת פנים הכוללת מגוון סוגים של מערכות יחסים. שטרנברג )1986( טבע את 
המונח "משולש האהבה" Triangular( Theory of Love ( הכולל שלושה מרכיבים: אינטימיות, תשוקה ומחויבות. טבלה 1 ממחישה את כל אחד 

מהמרכיבים כאחת מצלעותיו של משולש המתאר מערכת יחסים בין בני זוג.
טבלה 1 

)Sternberg & Weis, 2006( סוגי מערכות היחסים בין בני זוג לפי מודל משולש האהבה

מחויבותתשוקהאינטימיותסוגי מערכות יחסים

לאלאכןחברות

לאכןלאהתאהבות

כןלאלאאהבה ריקה

לאכןכןאהבה רומנטית

כןלאכןידידות

כןכןלאאהבה מטופשת

כןכןכןאהבה משלימה

רייקארט )2002( שחקר את ההיבט המיני בפרסומות, מצביע על שני שימושים של פניית מסר שכנועית הכוללת תוכן מיני בפרסום: הראשון, 
משיכת תשומת לב לפרסומת. במקרה כזה הפרסומת היא עם חיבור חלש לתדמית המותג ומבוססת על הצורך לייצר עניין וסקרנות בקרב קהל 
המטרה. השימוש השני הוא פניית מסר מינית שיש לה קשר הדוק למסר של המוצר והמותג. במקרה כזה המין הוא מרכיב בלתי נפרד מערכי 
המותג. היות שרוב הדגש במחקרים עד כה הושם על מערכות-יחסים זוגיות הסובבות סביב מין, אין זה ברור האם פרסומות המשלבות מערכות 
יחסים זוגיות אחרות, שאינן מבוססות מין, הן בעלות מטרות זהות לפרסומות המשלבות מערכות יחסים מיניות בלבד. בחינת הקשר בין מטרת 
השימוש במערכות יחסים בפרסומות לסוג מערכות היחסים המוצגות, עשויה לתרום להבנת השילוב )או אי-השילוב( של  מערכות יחסים שאינן 

מיניות בפרסומות.
שאלות המחקר

אנו מציגים ארבע שאלות מחקר:
1: באיזו תדירות מוצגות מערכות יחסים זוגיות בפרסומות בטלוויזיה?
2: אילו סוגי מערכות יחסים זוגיות מתוארים  בפרסומות בטלוויזיה?

3: האם יש מתאם בין מערכות היחסים הזוגיות השונות לחיבור חלש או חזק למסר התדמיתי של המותג?
4: האם קיים מתאם בין מקור הפרסומת )מקומי או בינלאומי( לבין שיעור הפרסומות המציגות אהבה רומנטית בטלוויזיה המסחרית הישראלית?

שיטת המחקר
המחקר הוא מחקר כמותי המשתמש בניתוח תוכן של פרסומות אשר שודרו במהלך שנה שלמה בערוצי הטלוויזיה המסחריים העיקריים בישראל: 
ערוץ 2 וערוץ 10. לצורך המחקר נאספו כל הפרסומות ששודרו בערוצים אלו במהלך שנת 2014. אתר האינטרנט של הרשות השנייה לטלוויזיה 

ורדיו שימוש כמקור המידע. 
שיטת הדגימה

לאחר איסוף קורפוס המחקר זוהו הפרסומות אשר הציגו סיפור הכולל מערכת יחסים זוגית. הכוונה לפרסומות המספרות סיפור או פרסומות 
המאפשרות לקהל הצופים לבנות בדמיונם סיפור תוך שימוש בחומרים המוצגים בפרסומות )Chang, 2009(. בהתבסס על הגדרה זו נבחרו כל 

הפרסומות המציגות נרטיב אודות מערכת יחסים זוגית.
קידוד

לאחר זיהוי הפרסומות הכוללות נרטיב פרסומי אודות מערכת יחסים זוגית, קודדו הפרסומות. ספר הקידוד מתאים לראשונה את מודל "משולש 
האהבה" בהתייחס לפעולות המתבצעות בפרסומות. לתפיסתם של שטרנברג וויס )2006, 188( משמעות המונח "פעולה" הוא לפעול באופן 
עקבי בהתאם לרגשות. לכן, כל אחד משלושת המרכיבים של משולש האהבה -  אינטימיות, תשוקה ומחויבות - מזוהה עם סט פעולות הקשורות 

לרגשות. באמצעות קידוד הפעולות המשויכות למרכיבי המודלניתן לזהות את סוגי מערכות-היחסים המוצגים בהן. 
הפעולות בפרסומות קודדו בהתאם להגדרות הנומינליות והאופרציונלית כדלהלן:
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אינטימיות: במערכת יחסים זוגית, אינטימיות מוגדרת כ"אותן רגשות במערכת יחסים אשר מקדמות פתיחת קשר וחיבור" )שטרנברג, 1986, 
120(. כדי לזהות את מרכיב האינטימיות בפרסומות בטלוויזיה, חיפשנו בפרסומות את הפעולות הבאות )שטרנברג וויס, 2006, 187(: 1( בילוי זמן 

משותף ושיתוף בחפצים משותפים; 2( תקשורת כנה האחד עם השני; 3(  ביטויי אמפתיה.
תשוקה: על פי שטרנברג, תשוקה היא "... ביטוי של חשק וצרכים... [אשר] מתבטאים באמצעות עוררות פסיכולוגית ופיזיולוגית" )1986(, 42(. 
תהליך הקידוד של מערכת יחסים המבוססת על תשוקה בפרסומות בטלוויזיה כולל את הפעולות הבאות )שטרנברג וויס, 2006, 187(: 1( להביט 

בצורה מינית; 2( נגיעות מיניות; 3( התעלסות, כולל פעילויות לאחר ההתעלסות ו/או תשוקה לפעילות מינית, כולל פלירטוט. 
מחויבות: מרכיב זה מציג את ההחלטה של אדם להקדיש עצמו למערכת יחסים ולשמור עליה. כדי לקודד מערכת יחסים מחייבת בפרסומות 

בטלוויזיה, נכללו הפעולות הבאות )שטרנברג וויס, 2006, 188(: 1( הצעת נישואים ומסיבות אירוסין; 2( נישואין, כולל טקס נישואין וחיי נישואין. 
בנוסף לקידוד שלעיל, קודדה רמת החיבור בין מערכת היחסים לבין המסר התדמיתי של המותג )חיבור חלש/חזק( ומקור הפרסומות )מקומי/

בינלאומי(. 
מהימנות

תהליך הקידוד בוצע על ידי שני מקודדים אשר לא היו מודעים למטרות המחקר. המקודדים הודרכו על ידי החוקרים במשך שש שעות. כל אחד 
מהמקודדים עבד בנפרד על קידוד כל הפרסומות, בלי הגבלת זמן. כדי לחשב את רמת ההסכמה בין המקודדים ואת מהימנות הקידוד נעשה שימוש 
-Coehn's Kappa )Cohen, 1960(. רמת המתאם בכל קטגוריות הקידוד הייתה כדלהלן: K = .880 למקור הפרסומת; K = .886 לאינטימיות; 
K = 861 לתשוקה; K = 878 למחוייבות; K = 867 לרמת חיבור עם תדמית המותג. ערכים אלו מהווים רמה מקובלת של מהימנות בניתוח 

תוכן של פרסומות. 
ממצאים 

סך הכל נאספו 2084 פרסומות עבור קורפוס המחקר. הממצא הבולט ביותר היה שרק 53 פרסומות )2.5%( זוהו כפרסומות המציגות מערכת-
יחסים זוגית. כלומר, התשובה לשאלת המחקר הראשונה היא שמערכות יחסים הוצגו בפרסומות בטלוויזיה בשנת 2014 בתדירות נמוכה. 

כמעט כל מערכות היחסים הזוגיות המוצגות במודל של שטרנברג מיוצגות גם בפרסומות בטלוויזיה, למעט אהבה משלימה. בארבעה מהמקרים, 
לא זוהה אף מרכיב משלושת מרכיבי המודל. בחינה מעמיקה של הפרסומות הנדונות מראה שהן כולן מציגות מערכת יחסים זוגית שנכון לתאר 
אותה כמערכת יחסים שבורה: בין אם מדובר במערכת יחסים של זוג גרוש, בגידה במערכת יחסים של זוג נשוי או זוג הנמצא במערכת יחסים 

מחייבת. אנו מציעים להוסיף קטגוריה למערכות היחסים הזוגיות, בשם "שבירת המחויבות".
אהבה  ולאחריה   )30.1%( ביותר  הגבוה  בשיעור  המוצגת  הזוגית  היחסים  מערכת  היא  שהתאהבות  מראים   2 בטבלה  המוצגים  הממצאים 

רומנטי)22.7%(. בעוד שאהבה משלימה לא הופיעה כלל, אהבה ריקה הופיעה בפרסומות בשיעור הנמוך ביותר ) %3.7(.
טבלה 2. סוג מערכת היחסים ושיעור ההופעה בפרסומות

% מכל התוכן המציג מערכות יחסים בפרסומותסוג מערכת היחסים

11.3חברות

30.1התאהבות

3.7אהבה ריקה

22.7אהבה רומנטית

16.9ידידות

7.5אהבה מטופשת

0אהבה משלימה

7.5שבירת המחויבות

התשובה לשאלת מחקר 3 היא  שהשימוש במערכות יחסים זוגיות בפרסומות בטלוויזיה היה תוך חיבור חלש למסר התדמיתי של המותג. מבין 
כל הפרסומות אשר כללו מערכות יחסים זוגיות, n = 31( 58.5%( הציגו מערכות יחסים זוגיות עם חיבור חלש למסר התדמיתי של המותג בעוד 
ש-n=22( 41.5%( הציגו מערכות יחסים זוגיות עם חיבור חזק למסר התדמיתי של המותג. יחד עם זאת, בחישוב של תיקון ייטס למבחן פישר לאי 

תלות לא נמצא מתאם מובהק בין חיבור חזק/חלש למסר התדמיתי של המותג לבין סוג מסויים של מערכת יחסים זוגית.
לבסוף, בבחינת הממצאים לגבי שאלת המחקר הרביעית, נמצא מתאם בין מקור הפרסומת )מקומי או בינלאומי( לבין שיעור הצגת מערכת 
יחסים זוגית אחת. בחישוב של תיקון ייטס למבחן פישר לאי תלות, נמצאה עדות להבדלים מובהקים בהופעת התאהבות בין פרסומות מקומיות 
לבינלאומיות )YATES( = 3.71,df = 1,p = 0.05(. 60%(χ2 מהפרסומות שמקורן בינלאומי הציגו התאהבות )הכוללת רק את מרכיב התשוקה(, 

.)n=43 ,בעוד ש-23.3% מהפרסומות המקומיות כללו התאהבות )יש לשים לב שמירב הפרסומות שקודדו מקורן היה ישראלי
דיון וסיכום 

הממצא הבולט ביותר של המחקר הנוכחי הוא התדירות הנמוכה של פרסומות המציגות נרטיב של מערכת יחסים זוגית. חשיבותו של ממצא זה 
עולה לאור העובדה שנמצא שתעשיית הפרסום בעולם מציגה פרסומות המכילות סיפור בתדירות גבוהה )Stern, 1994(, מאחר והוכח שלסיפורים 
יש השפעה חיובית על אפקטיביות הפרסום )Escalas, 2004; Escalas & Stern, 2003(. מכאן עולה השאלה מדוע בטלוויזיה הישראלית יש 
תדירות נמוכה לסיפור המציג עלילה אודות מערכת-יחסים זוגית?. תשובה אפשרית היא שבאמצעות המסחור הרעיוני של מרכיבי משולש האהבה, 
המפרסם מחליף את האינטימיות האנושית באינטימיות שבין צרכן למותג. למעשה, סביבה סימבולית כזו נוצרת עבור הצרכנים באמצעות המדיה 
)Shoemaker & Reese, 2014( המבטאת את הרעיון שאהבה יכולה להיווצר ביחס למוצר או למותג ולאו דווקא ביחס לאדם אחר. הסבר נוסף 
יכול להיות נעוץ במאפיינים שמרניים ומסורתיים של הקהל הישראלי המורכב מאחוז גבוה של ישראלים המאמינים בערכי הדת היהודית, אם כי 
ברמות שונות ובביטויים שונים של דתיות )נחושתן, 2015( ולכן היבט של לתשוקה אינו מספק כממד שכנועי. חשוב לציין שבקיץ 2014 התרחשה 
מלחמה בישראל ויתכן שנגרמה הסטה מפניות מסר רגשיות לפניות מסר שכליות -שימושיות  )Beard, 2004( שהובילה לתדירות הנמוכה של 

שילוב עלילה אודות מערכות יחסים בפרסומות.
קילבורן )2009( קובעת שהפרסום מעודד תרבות צריכה שאינה סובלת שעמום או אכזבה, ומעודדת החלפה של ישן בחדש, ובכך מסייעת להרס 
האינטימיות ביחסים זוגיים. אנו גורסים שהפרסום יכול להיתפס ככלי חיברות תרבותי הנשלט בידי מניעים קפיטליסטיים ועם זאת, ניתן לראותו 

כהשתקפות של החברה בה הוא פועל ובמקרה הנוכחי, כתמונת ראי של התרבות ושל המציאות הישראלית.
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"דימויים חזותיים-לשוניים של נשים חרדיות בפרסומות: המתח שבין שימור לשינוי
ד"ר אריאל פרידמן וד"ר עירית זאבי, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

 החברה החרדית מהווה כ-11% מכלל אוכלוסיית מדינת ישראל, זו חברה מתבדלת במהותה ממניעים היסטוריים ותרבותיים, ומתנהלת במובלעות 
סגורות לשם שימור אורח החיים הדתי. החברה החרדית היא החברה הצומחת ביותר בישראל, והמתרחש בה יקבע במידה רבה את זהותה של 
החברה בישראל בעשורים הבאים )זיכרמן, 2014(. השיח הציבורי בישראל מרבה לעסוק בחברה החרדית ובעיני רבים היא חברה חידתית, עדיין לא 

מפוענחת ורחוקה מהחברה הישראלית החילונית-מערבית. 
בעשור השני של המאה ה -21החברה החרדית בישראל נמצאת בתהליכי שינוי ובתוך כך תפקיד האישה החרדית עובר מהפך מרחיק לכת והיא 
חשופה להשפעות החברה החילונית ולערכיה. הנשים החרדיות מונות 9% מהנשים היהודיות בישראל, ולמעשה הן סובלות מהדרה כפולה: מיעוט 
תרבותי )חרדים( וסוציולוגי )נשים( )זיכרמן, 2014; נריה-בן שחר, 2015(. אחד המאפיינים הבולטים בחברה החרדית הוא הפרדה מגדרית חדה, 
ודומה כי ההפרדה בין שני המינים: חברת גברים מזה וחברת נשים מזה חוצה את החברה החרדית למעין שתי חברות העומדות כשלעצמן מבחינת 
תפקידן ואופיין )זיכרמן, 2014; נריה-בן שחר, 2015; כהנר, 2014; מלאך, חושן וכהנר, 2016(. לכאורה, החברה החרדית לא מעודדת את בנותיה 
להשקיע בקריירה מודרנית ובלימודים או בפיתוח כישורים ספורטיביים ואמנותיים, בעיקר כדי לא לפגוע בתא המשפחתי ובגודלו )פרל, 2105(. 
אולם 68% מהנשים החרדיות עובדות מחוץ לבית בעבודות מגוונות ואחראיות לפרנסת המשפחה  )זיכרמן, 2014; מלאך, חושן וכהנר, 2016(.  

צרפתי ולירן-אלפר )2010( מתייחסות למתח האינהרנטי שבין התפיסות הפמיניסטיות לתפיסות היהודיות האורתודוכסיות ותוך כך גם לחלחול של 
מאבקי נשים ותהליכי שינוי המשתקפים,  בין היתר, בניצני שיח פמיניסטי בעיתונות החרדית. במסגרת מגוון העיתונים הקיים, עיתון נשים מוגדר 
כמגזין שהנשים הן במוצהר קהל קוראיו הראשי. בהיסטוריה של עיתוני הנשים למדורי הפרסום במגזינים כגון אלה תפקיד מכריע כגורם מייצג של 
נשיות )הרצוג, 2000(. הגל השני של הפמיניזם ביקש לאתגר את התפיסה הקודמת של עיתוני הנשים כזירה של דיכוי ושעתוק הסדר הפטריארכלי 

ותפקידי נשים מסורתיים והציע לראותו כמרחב של משא ומתן ואף של קריאת תגר )הרצוג, 2000; צרפתי ולירן-אלפר, 2010(.
מקובל לראות את עולם-הפרסום כמפיץ ומשמר את מיתוס-היופי הנכפה על נשים; תוצאותיו פוגעות בדימוי העצמי שלהן ובמיניותן )וולף, 2004(. 

בשונה מכך, עולם הפרסום החרדי מדיר, את הדימוי החזותי הנשי כחלק מתפיסת עולמו וכחלק מהדרה שלהן במרחבים ציבוריים אחרים. 
המחקר הנוכחי מביט בפרסומות הפונות לאישה החרדית ובאמצעותן מבקש להכיר אותה ולתאר את דימוייה. דרכם הוא בוחן את השתקפותם 

של תהליכי שינוי העוברים עליה בתוך מסגרת מגבילה אל מול תהליכי שימור הסדר החברתי כפי שהם משתקפים בטקסטים אלה. 
מערך המחקר ושיטות המחקר

המחקר הנוכחי בוחן דימויים חזותיים-לשוניים של נשים חרדיות בפרסומות מהעשור השני של המאה ה-21 )2016-2010( מהמגזין המסחרי החרדי 
הנפוץ ביותר, משפחה, הפונה לכלל זרמי הציבור החרדי, וכן במוסף הנשים בתוך המשפחה המצורף אליו. המגזין עוסק בנושאי הורות, בריאות, 

אפנה, ילדים והצגת מתכונים. 
קורפוס המחקר כולל פרסומות הפונות לנשים או מאזכרות אותן. הפרסומות נדגמו דגימת אשכולות – כל שנה היא אשכול )קיימן, 1976(. הוחלט 
שסך כל הפרסומות שיידגמו למחקר בכל אחת מהשנים הוא 100; סה"כ: 700 פרסומות )2016-2010(. בהתאם לכך בכל שנה נבחר באקראי 
חודש, בתוך כל חודש נערכה שוב דגימה אקראית של שבוע עד שמלאה המכסה לאותה השנה. בנוסף לכך, נערך ריאיון חצי מובנה עם עורכת 

העיתון בתוך המשפחה )2016(. 
שיטות המחקר )ניתוח הטקסטים( שננקטו משלבות בין ניתוח תוכן כמותי, לבין  ניתוח לפי אסכולת הסמיוטיקה החברתית וניתוח לשוני-סגנוני. 
הסמיוטיקה החברתית מוסיפה על הסמיוטיקה הקלאסית איתור ותיאור המשאבים של הסימנים החזותיים-לשוניים, וכן מגדירה את השימושים 

 .)Van Leeuwen, 2005(  החברתיים של משאבים אלה תוך מיקומם בהקשר החברתי שבו הם נוצרים ומקבלים משמעות
הסמיוטיקה החברתית מניחה שאנשים יוצרים משמעות בתהליך סימולטני, באמצעות שלוש פונקציות, ביחד או לחוד, ולכל אחת תפקיד משלה 
))Lemke, 1994; Kress & VanLeeuwen, 1996; Van Leeuwen, 2005(. איתור הפונקציות מאפשר לפרק את הטקסט לשלושה סוגי 

משמעות-על: ייצוג, מערך היחסים וארגון. המטרה בניתוח כזה היא לבדוק איזו פונקציה גברה על האחרת וכיצד הפונקציות מחזקות זו את זו. 
כשחוקרים טקסט חשוב לבחון גם את היבטים הלשוניים-סגנוניים שלו. גישה מחקרית זו נשענת על התפיסה שאחד הגורמים העיקריים המשפיעים 
על בחירת האמצעים הלשוניים הן מטרות המוענים )זאבי, 2010; פרוכטמן, תש"ן(. מנקודת מבט מחקרית זו התייחסנו ללשון הסטנדרט של 
התקופה והתרבות, לשון שאינה מסומנת כלפי מעלה או מטה, עברית כתובה בינונית )רבין, תשי"ח; שלזינגר, 2000(. יחסית אליה נבחנו רמת 

הלשון המשמשת את הפרסומת החרדית לנשים, שימושי הלעז, מקומו ומעמדו של הטקסט והמשמעויות של השימוש באמצעים אלה.
פרמטרים הנסמכים על עקרונות אלה בפרסומות אותרו וקודדו באמצעות דף קידוד שניתן לשתי עוזרות מחקר שאומנו בקידוד נתונים באמצעות 

ניתוח תוכן.
ממצאים

לפי תפיסת החברה החרדית חל איסור על הצגת דימוי חזותי נשי )להוציא ילדה עד גיל שלוש(; ניתוח התוכן הכמותי מלמד שאכן נשים במגזין  
משפחה מודרות חזותית. למרות זאת נמצא    שב-5% מהפרסומות הן מיוצגות כחלופה להדרתן באמצעות אובייקטים חזותיים, כמו שמלה, פרח, 
פאה ועוד. אם כי שיעור המופעים החזותיים החלופיים נמוך, הוא מעיד על פריצת דרך משמעותית של עקרון אסור. בשונה מכך ברוב הפרסומות 

נשים נוכחות בפנייה מילולית ישירה של המפרסם אליהן או בפנייה באמצעות גורם שלישי המתייחס אליהן )כמו ילדים, בן זוג(.  
המחקר בחן את תפרוסת המוצרים המתפרסמים לאישה החרדית. מהממצאים עולה שפרסומות ללימודים, כמו הנדסה, מחשבים, צילום ועיצוב, 
מהוות את הנתח הגבוה ביותר )30%( מבין כלל המוצרים. עצם הדומיננטיות של פרסום אופציות לימודיות מגוונות מקורה מצד אחד ברוויה 
במקצועות מסורתיים )הוראה( ומהצד האחר היא מהווה הוכחה לחדירת נשים למרחבים ציבוריים חדשים,  ולמימוש וביטוי עצמיים )זיכרמן, 2014(.

הממצאים מלמדים שמוצרים המיועדים ליופי ואסתטיקה, כגון  טיפולים, איפור וקוסמטיקה – )8%( יחד עם מוצרי לבוש, תכשיטים ואביזרי-לבוש 
)22%( היא קטגוריית המוצרים הזהה בהיקפה ללימודים  )30%(. נדגיש כי עיסוק בָאפנה )על גווניה( ובהתקשטות נתפסת כהשפעה חילונית 
והיא בבחינת אחד הסימנים של ההתבוללות או אחת הדרכים המובילות אליה. יתר על כן  היא כרוכה ב"השתלטות גויים" על הגוף ועל התודעה 
)נריה-בן שחר, 2011(. ממצא זה  מעיד על שינוי ביחס לעקרונות צניעות קודמים ואורחות חיים צנועים המצופים מנשים חרדיות. שאר המוצרים 
הם מוצרים מסורתיים המעידים על שימור הייעוד המגדרי האופייני לנשים חרדיות )פנאי, בית ובריאות – 20% מזון, מוצרי תינוקות וילדים – 17% 

צדקה  וענייני חברה – 3%(. 
קריטריון אחר שעלה במחקר הוא הדימוי, התפקידים, המקצועות והעיסוקים של האישה החרדית. מתוך אלה ברוב המקרים )29%( היא מוצגת 
כאם, וזאת בהתאם לסטראוטיפים המקובלים בחברה זו. בשונה מכך במופעים אחרים היא מוצגת כעוסקת במקצועות היופי )18%(, טכנולוגיה, 
מדעים ורפואה משלימה )7%(, באמנות ובעיצוב פנים )8%(. דימויים אלה  מערערים את הציפייה הרווחת לגבי תפקידי מגדר בקרב נשים חרדיות.

בחינת האמצעים הלשוניים-סגנוניים מעלה שב-43% שפת הפרסומת החרדית לנשים שומרת על רמת לשון תקנית; ב-25% מן המקרים היא 
משלבת לשון דיבור וסלנג  – מבעים ואופני דיבור הרווחים בקרב החברה החילונית – וב-2% משלבת טקסטים קאנונים מהמקורות. זאת ועוד,      
ב-22% היא נמצא שימוש בלעז, למרות קיומן של חלופות בעברית. ממצא נוסף מצביע על כך     שב-15% היא משתמשת במשחקי לשון, 

בדו-משמעות מכוונת ובמבעים אניגמטיים. 
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בחינת מידת נוכחותו של הטקס הכתוב בעיצוב הפרסומת מלמדת שב-36% המלל תופס 75%-100% מכלל שטח הפרסומת, ב-30% הוא 
תופס 50% מכלל שטח הפרסומת, וב-34% המלל תופס נתח של 25% או פחות. בהיותה של החברה החרדית חברה אוריינית למידת נוכחותו 
של המלל ביחס לפן החזותי יש חשיבות.  הפרסומות מלמדות על חדירת השפעות חילוניות מבחינת אופי המוצרים, מבחינה ערכית-תרבותית, 

תכנית, חזותית ולשונית. 
חידושי המחקר ותרומותיו לתחום 

אחד מחידושי המחקר הוא הבטה על נשים חרדיות באמצעות פרסומות הפונות אליהן וניתוחן בכלי הסמיוטיקה החברתית. באמצעותם בחנו את 
האופן שבו בחירת המשאבים הסמיוטיים בפרסומות לנשים חרדיות מגבירים ומחזקים זה את זה. הניתוח  לפי פונקציות הסמיוטיקה-החברתית 
סייע לנו לזהות ולהבין את השימוש באובייקטים המהווים חלופות לפן החזותי של האישה עצמה וכיצד היעדרותה מהטקסט מחוזקת באמצעות 
משאבים סמיוטיים נוספים. העודפות )redundancy( שנמצאה היא עיקרון פרשני שהתווסף לניתוח הפרסומות. לשון אחר,  השאלה שנשאלה 
היא כיצד דפוסים שונים מגבירים זה את זה באמצעות דומות, ומאפשרים להסיק מסקנות לגבי בחירות ספציפיות )Iedema, 2001(. הסמיוטיקה 
החברתית מסייעת לנתח תופעות חזותיות של שימוש באובייקטים שמוטמעים בהם משמעויות באמצעות טקסטורה, צבע וצורה שהם בעלי 

פונקציה פרה-לשונית, ומהווים תחליף חושי, רגשי ומנטלי  Iqani, 2012(( לייצוג האישה עצמה.  
מניתוח הפרסומות עולים קולות חדשים המסמנים, לכאורה, את שחרור הנשים מהדיכוי הדתי האורתודוכסי שמשתמש בצניעות כערך מרכזי 
וערכים המבטאים  דימויים  אימוץ  הראינו  בניתוח  )נריה-בן שחר, 2011, 2015(.  מיניותה  ועל  האישה  לבוש  על  ושליטה  תוך משטור  ומכונן, 
אינדיבידואליזם, צריכה, טיפוח הגוף, מיתוס היופי ואף מיניות. אלה בדיוק נתפסים בהגות הפמיניסטית המערבית כהתגלמות "אפקט תגובת הנגד"   
,)backlash effect(דהיינו השימוש בדימויי היופי הנשי כנשק פוליטי כנגד התקדמותן של נשים )וולף, 2004( ותהליכי שימור וחיזוק של נורמות 
חברתיות באמצעות סטריאוטיפים מגדריים )Rudman, Moss-Racusin, Glick, & )Phelan, 2012. ממצאי המחקר מלמדים כי הפרסומות 
לנשים חרדיות מטלטלות מחדש תפיסות אלה ומשקפות קיום "פמיניזמים" של נשים "אחרות" )מוהנטי, 1988(; וברוחה של מוהנטי מעורר את 

הזהירות מפטרנליזם פמיניסטי – וגם בכך נבחנת תרומת המחקר. 
האמצעים הלשוניים-סגנוניים מעידים על פנייה לאישה החרדית ברמת לשון תקנית מצד אחד ושילוב פנייה אליה בסלנג, בלשון דיבור ובלעז הרווחים 
בחברה החילונית מצד אחר. האחרונים יכולים להסביר את "פזילתה" של האישה החרדית לחברה החילונית והשתלבותה בשיח החילוני; בדומה 

לכך ניתן להסיק לגבי מידת השימוש במלל. 
הדימויים החזותיים-לשוניים בפרסומות משקפים מתח בין פרקטיקות וערכים חילוניים לבין ערכים שמרניים תוך לכאורה סתירה פנימית ביניהם 
)גבל ווסרמן, בדפוס(. הם מוסיפים נדבך על ריבוי הקולות המצוי בחברה החרדית בשנים האחרונות הכולל אופציות מגוונות להיות אישה בת 

הקהילה החרדית. 

Naked Machismo: )Un( covered Masculinity in an Israeli Home Design Campaign
ד"ר גלעד פדבה, המכללה האקדמית בית ברל וד"ר סיגל ברק-ברנדס, אוניברסיטת תל אביב והמרכז הבינתחומי

 Considering the rarity of male nudity in Israeli advertising, and the prevalent machismo in Israeli society, the 2014-2015
 campaign of Elemento, a Tel Aviv furniture and décor company, which includes male nudity, is an irregular and stimulating
 transgression of the hegemonic codes. This essay concentrates on semiotic analysis and critical cultural reading of this
 controversial campaign's printed ads that depict male models in suggestive positions. These ads were published in  the
 weekend edition of Galleria, the art and culture section of Haaretz, a small-scaled yet highly prestigious Israeli daily newspaper,
 which is typically read by urban middle-upper-class left-winged Israelis )Gavriely-Nuri and Lachover 2012; Korn 2004(.
 In general, men's bodies in contemporary western ads are presented as white, young and muscular, while their faces often
 express softness and powerfulness at the same time, including solid jaw, big lips and eyes and smooth skin. Significantly, they
 are often eroticized, objectified, looked at, and explicitly desired by women and men alike )Gill 2009(. Sexually objectified
 men, however, are often misperceived as threatening the heteronormative male dominance, and their advertisers deploy certain
 strategies in order to cope with subterranean homophobic tendencies )Liran-Alper and Kama 2007(.
 For decades, male models hardly appeared in campaigns for domestic products. They have almost never been associated in
 advertising with home or with children, at least until the appearance of the new, nurturing man in the 1980s )see Gauntlett,
 2008; Gunter 1995(. Representations of domestic or domesticated manhood demand a significant awareness of the potential
costumers to the advantages of liberalized masculinity and sexual pluralism among advertisers and their clientele alike.

 Unsurprisingly, images of male nudity are not common in mainstream advertising. While exposed male buttocks in mainstream
 advertising are erratic, uncovered penises and testicles hardly exist in mainstream advertisements. While images of naked
 men, who are carefully hiding their genitals, are socially accepted, there's only one European campaign which eroticizes a
 masculine fragrance by a daring display of full-frontal male nudity. Such explicit campaigns are significantly rare in a culture
 in which to be fully exposed as passive and vulnerable is to be socially stigmatized )Bordo 1999(.
 Apparently, the Elemento campaign in the 2010s demonstrates a dramatic turn in the popular visualization of the Israeli
masculinities. In a first glance, Elemento's representation of Israeli men as conspicuously arousing objects "to-be-looked-

 at" )Mulvey 1975( provokes the traditional media formations and conventionalities, in regard to traditional masculinity and
 machismo. Seemingly, the Elemento male models' naked muscularity and apparently suggestive positions signify a new phase
 in the popular mediation of sex roles, patriarchal dominance and gender identification in modern Israeli culture and society.
 Notably, the male models in this campaign sensualize the advertised products. Conspicuously, they look passive and detached.
 They rarely look at the camera. The young men's objectification is enhanced by their eroticized nudity. Although the Israeli
 masculinity in advertising has been already eroticized in previous decades )Lemish and Lahav 2004(, this particular campaign
 seemingly effeminates its naked models. The naked men in here are posing in an apparently suggestive manner, while they
 explicitly display their bodies as objects to be consumed like the furniture they advertise.
 These models' sex appeal derives from a particular visual erotic integration of youth and adulthood, innocence and sophistication,
 smoothness and maturity. In contrast to their apparent effeminate positions, however, their faces are unshaved. They look
 serious, fierce, and never smile. These men are not vulnerable. Rather, they parodize the very idea of objectified masculinity.
 Their dominant masculinity is not challenged by the effeminate positioning of their muscular bodies. Notably, their genitals
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 are never shown. They never expose their penises and anuses. They are not permeable. Their bodies are never invaded by the
 viewers' gaze. In this regard, their bodies are not accessible or porous. The concealment of their sex organs does not feminize
 but mythicizes their virility and perpetuates their "phallic mystique" )Dyer 1982(.
 These ads primarily reconnect the marketable furniture with the domestic sphere: bedrooms, living rooms, kitchens or dining
 rooms, and homework rooms. The male models feel comfortable with their nudity in these private and intimate spheres. The
 men lay their legs on the advertised furniture in nonchalance and relaxed positions, which are identified with private and safe
 environment. Their domesticity, however, is restricted. Their positions in these private spheres are more theatrical than natural.
 They primarily look like men at work, modelling and performing their virility for money, not as men at home. Nothing looks
 spontaneous or authentic in their carefully designed positioning and constructed homeliness. Their nudity does not naturalize
 their spheres and furniture but rather eroticize them. In other words, their spheres are not homes but a sort of homelike settings
 aimed to please the viewers' intrusive gaze.
 The Elemento ads visualize the consumption experience by showing the men joyfully sitting, lying, stretching out or taking a
 rest on the advertised furniture. They are portrayed as hedonist professionals who appreciate luxury, refinement and prestigious
 brands. Their settings include art books which are associated with an upper-class culture. In addition, the brands' names are
 not Hebrew but European: Fabian, Spencer, Billy, Parco, and Hector. Such naming and branding relocates the furniture from
 their original Israeli sphere and transforms them into universally prestigious goods in the age of massive globalization )First
 and Avraham 2009(.
 According to Bourdieu )1984(, class distinctions and social inequalities hinge on and arise through enculturated symbolic
 economics as much as they are based on and arise through enculturated symbolic economies as much as they are based on
 material or political grounds. The symbolic economy in the Elemento campaign highlights a modern, sophisticated, fashionable,
 updated and luxurious lifestyle which is usually associated with upper classes that can purchase expensive products that
 gratify their fine taste. The branding of the furniture reflects Elemento's aspiration to be regarded as a "design house unlike
 any other," according to this firm's statement in its Internet website. This company deliberately praises itself as a manufacturer
 of uniqueness and originality which are typically associated with hedonistic and self-indulgent lifestyle. Although the male
 models are naked, their social identification is clear. They are surrounded by furniture and accessories which are identified
 with elegance and exclusiveness. Both these settings and these male bodies embody the prevalent bourgeois formulation of
good taste in the age of late capitalism.

 Bourdieu maintains that taste is an acquired disposition to 'differentiate' and 'appreciate', to establish and mark differences by
 a process of distinction which is not )or not necessarily( a distinct knowledge, since it ensures recognition )in the ordinary
 sense( of the object without implying knowledge of the distinctive features which define it. In the Elemento campaign, the
 visual schemes of the upper-class habitus, the primary forms of socio-cultural classification, owe their specific efficacy to
 the fact that they function below the level of meaning. These ads privilege an upper-class lifestyle in a selective social space.
 These ads powerfully represent the interrelations between goods and particularly privileged social group of well-off, hedonistic
 and self-confident men, who display their desired bodies and their tasteful social space at the same time. It is simultaneously
 a glorification of hedonistic and privileged masculinity, physique and privileged culture.
 Furthermore, the discussed campaign creates a cosmopolitan 'mediascape' that transcends national, tribal, ethnic and racial
 boundaries. Such a universalized reality provides a sort of international consumption experiences. The stylized bodies and settings
 invite the Israeli customers, in particular, to participate in a cosmopolitan global consumer culture which is communicated
 by these ads.
 Notably, these ads sophisticatedly avoid or transcend the hierarchized ethnic dichotomies in the Israeli society, particularly
 the divide between Jews of western origins, Jews of oriental origins, and the Palestinians. The discussed ads display Israeli
 men who cannot be easily identified and categorized as Ashkenazi or Sephardi or Palestinian. Their universalized bodies are
 equalized in this campaign with universalized goods in a sphere which is connoted with cosmopolitan luxury, leisure, prestige,
 and fetishized "good taste." Although the furniture's names and their design are identified with western iconography, the casting
 of these models seems to transcend the ethnic divide in Israeli society and sustain a fantasized, perhaps utopian, cosmopolitan
  manhood.
 The male presentation in Israeli advertisements in the late 2010s, including the apparently transgressive Elemento campaign,
 only pretends to embody anti-macho masculinity. The male models' objectification in some of the ads is nothing but ridiculing
 of the possibility of male vulnerability. The young men's genitals, particularly their rectums, are always kept hidden; their
 bodies never look permeable. Notably, these young men show their muscular physique in a very limited scale of positions that
 never include spread legs or exposure of their body orifices, for example. Hereby, the male nudity in this campaign does not
reflect a real change in Israeli or global perception of the male body and its powerful potentialities.

 Unsurprisingly, the Elemento campaign was targeted at upper-class readers of Haaretz, the most liberal, secular and leftist
 newspaper in Israel. These readers' quest of innovativeness and newness is interconnected with the Elemento advertisers' need
 to provide new, exciting and provocative images, in order to attract their potential customers. They are unnecessary interested
 in challenging the prevalent gender hierarchy in the Israeli society. Hence, the Elemento campaign only ironizes the 'new
 man' and the 'sexual man' )Lemish and Lahav 2004(, while assuring the audience that displaying a permeable male body in
 mainstream Israeli advertising is still unacceptable. Yet, although the effeminate postures of the naked muscular men in the
 Elemento campaign are no more than a joke, they do open up some new possibilities for representation of Israeli male
 physique.

חזרה לתוכן העניינים
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מושבי צהריים מקבילים 11:45 – 13:15

מושב 1: לראות את הצופים: מבטים על צפייה בעידן פוסט-טלוויזיוני
יו"ר: ד"ר דפנה סרינג, המכללה האקדמית ספיר

תקציר המושב
בעשרים השנים האחרונות חל שינוי מהותי במאפייני המדיום הטלוויזיוני, באופני הצפייה בו ובשיח אודותיו. הטלוויזיה, שנתפסה בתרבות המערבית 
 vast( "שממה רחבת ידיים" )(, "פטמת הזכוכית", )הרלן 1981idiot box( "כמדיום נחות ורדוד, כונתה בעבר בשמות כמו "מכשיר הטמטום
wasteland(, "סם האומה" ו"מדורת ההבלים" )וימן 1999(. בהתאם כונו אף הצופים והצופות בשמות גנאי כמו "בטטות כורסא", "זומבים" ו"עקרות 
בית משועממות". אם בעבר נתפסה הטלוויזיה כמדיום הכופה עצמו על צופים חסרי ישע, הבוהים במסרים המשודרים מהמסך, הרי שכיום 
היא נתפסת כמדיום שהצפייה בו מאפשרת, ולעיתים אף מחייבת, פעילות רבה, ואף לקיחת חלק ביצירה עצמה. ה"צופים" הפכו ל"יצרכנים" 
)”prosumers“( המייצרים ומפיצים בעצמם טקסטים ה"מדברים" עם הטלוויזיה – אם דרך סרטוני וידיאו בYouTube, ממים, או דיונים פוריים 
בפורומים שונים. המושב יבחן אם כן את עיצוב דמותו של הצופה החדש כפי שהיא משתקפת מטקסטים טלוויזיוניים ואינטרנטיים, וישאל אילו 

מטפורות ודימויים נקשרים כעת לדמות הצופה הפעיל, הדעתן והיוצר? 
שלוש ההרצאות במושב זה יבחנו, משלוש זוויות שונות, את עלייתו של "הצופה החדש". ההרצאה הראשונה, תבחן כיצד דרמות טלוויזיוניות 
ישראליות מבנות את הצופים והצופות שלהן דרך בידול מובהק מהצופים והצופות ה"ישנים", שצפו בטלוויזיה באופן פאסיבי ולינארי. דרך ייצוג של 
צופים וצופות זקנים, בעולם הדיאגטי של הסדרות, שאינם מודעים, כביכול, לחדשנות הטלוויזיונית, מצביעות סדרות אלו על עצמן כמי שאינן לוקחות 

עוד חלק במדיום מיושן זה. בין הסדרות שייבחנו ניתן יהיה למצוא את נבלות, זגורי אימפריה, ושטיסל. 
ההרצאה השנייה, תבחן פרקטיקות צפייה ומעורבות פעילה בסדרות אמריקאיות עכשוויות, בדגש על סדרות קטסטרופה ופרנויה. המורכבות 
הנרטיבית של סדרות עכשוויות מצריכה פעילות צופים אקטיבית וחוקרת, ומעניין לראות כי שיטות פעולה שונות בהן עושים שימוש צופים רבים, 
מקבילות לאלו המשמשות את הדמויות הפועלות בסדרות – בין אם מדובר בטרוריסטים הרוקמים מזימות או בחוקרי מודיעין המנסים לסכלן. וכך, 

כפי שייטען בהרצאה, הטרוריסט מחד והחוקר מאידך, מהווים שניהם אנלוגיות לצופה העכשווי.
ההרצאה השלישית תבחן את האופן בו אקט הצפייה הטלוויזיונית הפך לפרפורמנס אינטרנטי. סרטוני "צפייה-תגובה" )reaction videos( ב

YouTube בהם נצפים אנשים מהשורה, כמו גם כוכבי רשת, כאשר הם צופים בטלוויזיה, הופכים את הצפייה האקספרסיבית, זו המביעה התרגשות 
אל מול המתרחש על המסך, למיצג שזוכה להצלחה ויראלית. סרטונים אלו פועלים לא פעם תחת הקודים של עולם התרבות ההשתתפותית 
)participatory fandom(, בעיקר כאשר הסרטונים הנצפים בהם שייכים לעולמות תוכן פופולריים דוגמת משחקי הכס. למרות זאת, נוכחותם של 
הטקסטים הנצפים כשולית בטקסטים אלו מייצרת קהילה חדשה המרוכזת סביב אקט הצפייה עצמה ולא סביב הטקסט המכונן אותה. הרצאה זו 

תדון במעמדה של הצפייה האקטיבית כתופעה תרבותית בסרטונים אלו כפועל יוצא של הנוכחות החסרה של הטקסטים המקוריים.   

מדיום צעיר, צופה זקן: איך הדרמה הישראלית החדשה רואה את צופי וצופות הטלוויזיה הזקנים?  
ד"ר איתי חרל"פ, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית ספיר

רבות נכתב בשנים האחרונות על השינוי המהותי שעבר המדיום הטלוויזיוני, שינוי שהוביל חלק מהחוקרים והחוקרות לתהות האם המדיום 
 Leverette, Ott and Buckley( או לחלופין שינה את פניו עד כדי כך שיש לכנותו בשם אחר, כמו פוסט-טלוויזיה ,)Katz 2009( הטלוויזיוני מת
2008(, הטלוויזיה שאחרי הטלוויזיה )Spigel 2004(, או בהקשר הישראלי, "הטלוויזיה שאחרי" )חרל"פ 2015(. החלוקה בין )פוסט-(טלוויזיה "חדשה" 
לטלוויזיה "ישנה" מעמידה מתחתיה חלוקות תרבותיות נוספות כמו: גבריות/נשיות, אקטיביות/פסיביות, תרבות גבוהה/תרבות נמוכה, אמנות/

תרבות פופולרית )בהתאמה(. בזמן שמחקר הטלוויזיה עסק לא מעט בחלוקות אלו )Petro 1986; Brunsdon 2008( הוא נטה התעלם מממד 
נוסף המקושר עמן, הממד הגילאי. כך, בזמן שהטלוויזיה "החדשה" מקושרת עם תכונות של צעירו ת – כמו חדשנות, אקטיביות ולמידה מהירה של 
שינויים -  הטלוויזיה הישנה החלה להתפס יותר ויותר כמדיום "ישן", המותאם למי שלא מצליח להתאים את עצמו לשינויים התכופים – במילים 

אחרות, מדיום המתאים לזקנים. 
אולם חשוב לציין כי הבחירה בזקנים וזקנות הצופים ב"טלוויזיה הישנה" איננה נובעת רק מהתפיסה שאלו הם הצופים האחרונים הצופים באופנים 
שמרניים בטלוויזיה )טענה שהיא עצמה איננה מדויקת( – אלא גם מתוך כמה הנחות יסוד המשותפות הן לזקנה והן לטלוויזיה "הישנה" – כמו 
התלות בלוחות זמנים קבועים, טשטוש שנוצר בין מציאות ובדיון ובין עבר והווה, פסיביות ועוד. מטרתה של הרצאה זו היא לבחון מחדש הן את 
השיח על זקנה והן את השיח על טלוויזיה, ולהציע שדיון משותף בין שני שיחים אלו יכול לפרק, או לפחות להעמיד בסימן שאלה, חלק מהנחות 

היסוד הנמצאות בבסיס התרבות.
 Bliese 1982; Davis and Westbrook( הרצאה זו אומנם תישען גם על מחקרים אמפיריים העוסקים באופני הצפייה של זקנים וזקנות בטלוויזיה
Mares and Cantor 1992; Rahtz, Sirgy, and Meadow 1989 ;1985 ( אולם המתודה המרכזית שלה תהיה הקריאה הטקסטואלית והשיחנית 
)Creeber 2006, p. 6( – כאשר היא תבחן כיצד טקסטים תרבותיים שונים, בראשם טקסטים טלוויזיוניים, מציגים את צופה הטלוויזיה הזקן, או 
ליתר דיוק כיצד הם יוצרים בידול בין הטלוויזיה הצעירה )אליה הדרמות שייכות( לבין הטלוויזיה "הישנה" – בה לרוב צופים הזקנים. כך, לדוגמא, נבחן 
את הזקנים בסדרה נבלות אשר צופים בחדשות ופרסומות, את הסבתא בסדרה שטיסל, המתמכרת לאופרות סבון, ואת הסבתא בסדרה זגורי 

אימפריה, המעריצה את ארז טל וצופה באופן קבוע באח הגדול. 
אחת מהנחות היסוד של הרצאה זו היא שלמרות הצמיחה בייצוגי זקנים ביצירה הבדיונית בטלוויזיה הישראלית )בנוסף לטקסטים שהוזכרו ניתן 
למצוא גם את בנות הזהב, חסמב"ה דור 3 והפרלמנט(, אלו עדיין מאופניים לעיתים קרובות בתכונות סטריאוטיפיות המיוחסות להם לאורך השנים 
 Thorenton 2000; Robinson and Skill ;2015 בקולנוע ובטלוויזיה, ואף בהכחדה סימבולית ואיכותית )פירסט, וורמר-ביאל 2007; קמה ופירסט
1995(. אולם הרצאה זו תציג כיצד יצוגי הזקנים והזקנות הצופים בטלוויזיה לא רק מלמדים אותנו על תפיסת העולם של הטקסט כלפי זקנה, אלא 

גם על תפיסת עולמו- או עולמם של היוצרים והיוצרות- בנוגע לטלוויזיה עצמה. 
ההקשר הישראלי יילקח גם הוא בחשבון במהלך ההרצאה. אף על פי שרוב המחקר הדן ביהודי החדש ובגבריות הישראלית לא הקדיש לשאלת 
 Hazan( בין בדמות החלוץ, בין בדמות הצבר ובין בדמות הלוחם ,)youth( הזִקנה מחשבה מרובה, הרי האתוס הציוני שם במרכזו את העלומים
7 :2001 (, והמהפכה הציונית התיימרה להחליף את הזקנה הגלותית בצעירות הצברית )ספקטור-מרזל 2008(. הזִקנה, ויותר מכך הגוף הזקן, 
סותרים את אידיאל הגוף הציוני וכוללים מעצם טבעם את המחלה המרכזית של היהדות הגלותית על פי נורדאו - ההתנוונות ותשישות העצבים 
)מוסה 2008, 53-4(.  נוכחותם חסרת המעש של זקנים וזקנות אל מול מכשיר הטלוויזיה ממחישה במובנים רבים את מטפורת "יהודי בית הקפה" 

של נורדאו )שם, 60( – מטפורה שבסדרה נבלות הופכת להיות ממשית. 
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צפייה כהופעה: סרטוני תגובת-צפייה, הערצה השתתפותית וטקסטים נעלמים

ד"ר נועם פיינהולץ, המכללה האקדמית ספיר

סרטוני "תגובת-צפייה" )Reaction Videos( הם תופעת רשת חדשה יחסית בה צופים בתכניות טלוויזיה וסרטוני רשת מצלמים את עצמם או את 
חבריהם בזמן הצפייה ומעלים את סרטוני הצפייה לרשת )Warren-Crow, 2015(. סרטוני צפייה אלו, אשר זוכים לא פעם לאפקט ויראלי ולחיקויים 

 .viewing as performance -מייצרים סטטוס חדש של צפייה כהופעה ,)memes( אינטרנטיים
בעוד שאנשים שונים, דוגמת אקאסאן )Akasan(, טיירון מגנוס )Tyron Magnus( וגאטור מרטין )Gattor Martin(, הפכו לכוכבי רשת בזכות 
הצפייה האקספרסיבית שלהם ומנהלים ערוצי יו-טיוב עם מיליוני עוקבים, הרי שגם הצופה ה"סטנדרטי" מתפקד ככוכב לרגע בסרטונים אלו. מגמה 
זו מצטרפת גם לתופעות תקשורתיות דוגמת סדרת הריאליטי הבריטית Gogglebox המשודרת ב-Channel 4 ומציגה משפחות וקבוצות חברים 
אשר צופות יחדיו בטלוויזיה. הסדרה, ששידרה השנה את עונתה השביעית, הופכת גם היא את אקט הצפייה עצמו לכזה אשר ראוי לצפות בו. 
אמנם מדובר בהקרנה טלוויזיונית של אנשים אשר צופים בטלוויזיה, אך אקט הצפייה כהופעה עדיין עומד במרכז הפורמט. גם עולם סרטי האימה 
הבין את הפוטנציאל של תגובות הקהל וכך סדרת סרטי האימה Paranormal Activity  הקרינה כסרטי "בקרוב" את תגובות הקהל הנפחדות 

.)Swanson, 2014( כפי שתועדו בזמן הקרנות הבכורה
הרצאה זו מבקשת ראשית למפות את הסוגים השונים של סרטוני "תגובת צפייה" אלו על-פי מיקומו של הטקסט הנצפה בהם. מיפוי זה יעשה 
על-ידי ניתוח טקסטואלי וקריאה צמודה )close reading( של אמצעי המבע השונים. בנוסף, כתוצאה ממיפוי זה, אטען שנוכחותו החסרה של 

הטקסט הנצפה במקרים רבים מייצרת מוקד סביב אקט הצפייה עצמו כמופע תקשורתי ללא קשר למושא הצפייה המקורי.  
אחת הדרכים למפות את הסרטונים המדוברים היא, כאמור, על פי נוכחותו של הטקסט הנצפה בהם. ישנן שלוש רמות שונות של נוכחות של 
הטקסט הנצפה בסרטוני תגובת הצפייה. במרבית הסרטונים האינטרנטיים המדוברים הסרטון הנצפה, מושא הצפייה של הגיבור, מוקרן בחלקו של 
המסך )נוכחות מוחלטת(. אך מה קורה כאשר מושא הצפייה נעדר מסרטון הצפייה? גם כאן מדובר בשתי רמות נוכחות, החל מנוכחות נרמזת 
)השתקפות על עדשות המשקפיים של הצופה לדוגמא( ועד נוכחות במימד הסאונד בלבד, כאשר הסרטון אינו נראה על המסך אך הסאונד שלו 
 two מהווה משלים לחוויית הצפייה. נוכחות הסאונד מייצרת ציפייה בקרב הצופים האינטרנטיים וכך הצופה בתגובות צפייה לסרטון הפורנוגרפי
girls one cup, והצופה בתגובות הצפייה לסצנת "החתונה האדומה" בסדרה משחקי הכס בה נטבחים במפתיע כמה מכוכבי הסדרה )עונה 
3, פרק 9(, לומד תוך כדי הצפייה לצפות ולחכות לתגובות זעזוע ופליאה קיצוניות לאחר הופעתם של צלילים וקולות מסוימים בטקסט הנצפה 

והנסתר. הטקסט הנצפה מתפקד כ-off screen של סרטוני הצפייה הויראליים על אף היותו האירוע המכונן של הצפייה. 
דווקא היעדרותו של הטקסט הנצפה מסרטוני התגובה ממקדת את תשומת הלב בקהילה הצופה. בעוד שניתן להניח שרבים מהצופים בתגובות 
לסצנת "החתונה האדומה", לדוגמא, צפו קודם לכן בפרק המדובר או אף קראו את הספר עליו מבוססת הסדרה, סרטונים אלו חוגגים פחות את 
 participatory( הסצנה ויותר את אקט הצפייה עצמו ועומדים גם כטקסט עצמאי. כך, למרות שמדובר בעוד אספקט של הערצה השתתפותית
fandom( על פי משנתו של ג'נקינס )Jenkins, 2013(, הטקסט הנערץ נדמה לעיתים כאלמנט שולי. גם כאשר הטקסט הנצפה הוא סרטון ויראלי 
 Klastrup & Tosca,( "ולא עולם תוכן עשיר נוסח משחקי הכס, הרי שתחושת "הקהילה הצופה Scarlet Takes a Tumble חד פעמי דוגמת
2016( נוצרת מצפייה מצטברת בסרטוני הצפייה. למרות שהטלוויזיה עברה מעידן הדומיננטיות של השידור החי לעידן של צפיית בינג' וטלוויזיה 
 Dayan &( (, נותרת עדיין אותה תחושה של צפייה משותפת ושל פעימת לב קולקטיבית )אם נצטט את האופן בו דיין וכ"ץJenner, 2015( דחויה

Katz, 1992( תיארו בזמנו צפייה באירועי מדיה( הנובעת מהאופן בו אנו חווים את חווית הצפייה של צופים אחרים. 
סרטוני התגובה מייצרים טקסטים מרתקים של מעין לופים אינטר-מדיאליים של אנשים אשר צופים באנשים אחרים צופים. היותו של טקסט 
המקור נעדר בחלקו מייצרת כאמור קהילה שבנויה לא בהכרח סביב הטקסט הטלוויזיוני אלא סביב אקט הצפייה הטלוויזיונית עצמה. בסרטונים 
מסוימים בז'אנר המתהווה של סרטוני תגובה ניתן לראות אנשים אשר צופים באנשים צופים באנשים צופים באנשים צופים בטקסט תרבותי 

כלשהו. האם הטקסט שנמצא בסופה של שרשרת הצפייה עדיין מהותי?  

צופה חוקר/צופה טרוריסט: צפייה פעילה בסדרות אמריקאיות עכשוויות
מר אריאל אבישר, אוניברסיטת תל אביב

הרצאה זו תבחן פרקטיקות של צפייה ומעורבות פעילה בסדרות אמריקאיות עכשוויות, בדגש על סדרות קטסטרופה ופרנויה; זאת אעשה תוך 
התייחסות לאופן בו המבנה הנרטיבי המורכב של אותן סדרות מזמין ומעודד אופני צפייה אלו, וכן תוך הצבעה על קווי דמיון בין המהלך הנרטיבי 

של הסדרות לבין פעילות הצפייה בהן.
מאז תחילת העשור הקודם, סדרות אמריקאיות רבות מציגות קטסטרופות מסוגים שונים, בין אם בהקשר מציאותי – בסדרות ריגול וטרור כמו 24, 
הומלנד )Homeland( ואחרות – או במסגרת ז'אנרים של מדע-בדיוני ופנטזיה – בסדרות כמו אבודים )Lost(, גיבורים )Heroes( ועוד; גיבורי הסדרות 
הללו מוצאים עצמם שוב ושוב ניצבים אל מול רשתות "טרור" פולשניות וחמקמקות אותם הם חוקרים )בין אם מדובר בטרוריסטים של ממש או 
בייצוגים אלגוריים שונים לטרור – חייזרים, מפלצות וכו'(. המבנה הרשתי והמסועף של האויב, אשר חומק מהגדרה ומהבנה, הוא המאפיין העיקרי 
אשר הופך אותו למאיים ובלתי נתפס. במובן הזה, הטרור הוא רק סימפטום של חרדות קיומיות רחבות יותר אשר מאפיינות את החיים העכשוויים 

.)Castells 2011, Deleuze and Guattari 1987( ב"חברת הרשת", הנשלטים ע"י רציונל ארגוני רשתי וחשיבה ריזומטית
הטלוויזיה העכשווית, המכונה לעתים "פוסט-טלוויזיה" )Spiegel and Olsson 2004(, היא מדיום מתאים ביותר לעיסוק בסוגיות אלו, בהיותה 
מאופיינת אף היא ברשתיות ובריזומטיות – הבאים לידי ביטוי בנרטיבים מורכבים ולא לינאריים, בהתלכדות של מדיה שונים, ובקהילות מעריצים 
מקושרות ופעילות )Mittell 2015, Johnson 2005, Jenkins 2006(. בהקשר של סדרות הקטסטרופה, בהן רשתות טרור מסועפות מאתגרות 

את מאמצי החקירה של הפרוטגוניסטים, הרי שהסדרות עצמן מאתגרות באופן דומה את הצופים ואת מאמציהם להגיע להבנה נרטיבית.
כפי שאמחיש בהרצאה, צופים רבים מתמודדים עם האתגרים הללו ע"י שימוש בכלים ובאסטרטגיות דומים לאלו בהם עושים שימוש הפרוטגוניסטים 
 Mittell 2015, Caldwell( של אותן סדרות: התייעצות בעזרי אכוונה שונים לצורך "צפייה פורנזית", הרכבה של קהיליות ידע קולקטיביות, ועוד
Hills 2004 ,2004(. עם זאת, ישנם צופים אשר מאמצים דווקא את שיטות הפעולה בהן עושים שימוש הטרוריסטים המיוצגים בסדרות, כגון 
שיטות הפעולה המיליטנטיות של "מעריצי ספוילרים" ושל רשתות פיראטיות )Gray and Mittell 2007(. וכך, בתוך העולמות הדיאגטיים של 
הסדרות ובפעילות הצפייה גם יחד, אותו הגיון רשתי מאפיין גם את פעולות ה"טרור" וגם את פעולות ה"חקירה", וההפרדה בין שני אלו הולכת 
ומיטשטשת לה. בשני המקרים, כך אטען, הנסיון לארגן אינפורמציה רבה באופן קוהרנטי משמש כדרך להתמודד עם האיום שבמורכבות הרשתית, 

ועם החרדות שהיא מייצרת.
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ההרצאה תשתמש בהמחשות מסדרות מייצגות שונות, אשר הופקו בארה"ב בעשור וחצי האחרונים, בהתייחס לדוגמאות מתוך הסדרות עצמן, 
וכן לדוגמאות מפעילות מעריצים ומן השיח סביב הסדרות וסביב הצפייה בהן. כאנלוגיות לפעילות הצופים, הן פעילות רשתות טרור והן הדרכים 

להתמודד עמן ולחקור אותן מספקות פריזמת הסתכלות שונה על התמורות העכשוויות במדיום הטלוויזיוני, ועל אופייה של הצפייה בו כיום. 
חזרה לתוכן העניינים

מושב 2:  פורום צעירים
יו"ר: ד"ר ניסים כ"ץ, מכללת כנרת – יו"ר הפורום

מגיב: ד״ר מתן אהרוני, המרכז הבינתחומי הרצליה
אקטיביזם ברשת בקרב נשים ערביות במצבי משבר פוליטי. ד"ר האמה אבו קשק, אוניברסיטת תל אביב

"פני הדור כפני המדיום"- הפצת מסרים על ידי בני נוער, מועצת התלמידים והנוער כמקרה מבחן. מר אורי מלכין, אוניברסיטת בר אילן  
 "דפוסי שימוש של עוזרים פרלמנטריים ברשתות החברתיות כמתווכים עבור המחוקקים בישראל,  גרמניה וארצות הברית – ועמדות הציבור לכך 

בישראל. גברת חן סבג בן- פורת, אוניברסיטת בר אילן.

משתתפים

ד״ר שרון חלבה אמיר, אוניברסיטת בר אילן -
שימוש ביישומי מדיה חברתיים בקרב מפלגות ומועמדים במסגרת קמפיין הבחירות לכנסת ה–20

ד״ר האמה אבו קשק, אוניברסיטת תל אביב -
אקטיביזם של נשים ערביות ברשת 

מר אורי מלכין, אוניברסיטת בר אילן -
״פני הדור כפני המדיום״- הפצת מסרים על ידי בני נוער, מועצת התלמידים והנוער כמקרה מבחן

גברת חן סבג בן- פורת, אוניברסיטת בר אילן -
דפוסי שימוש של עוזרים פרלמנטריים ברשתות החברתיות כמתווכים עבור המחוקקים בישראל, גרמניה וארצות הברית – 

ועמדות ציבור לכך בישראל 
חזרה לתוכן העניינים

)In English(  Media and Conflicts in the Middle East :3 מושב
Chair and respondent: Dr. Yehudit Auerbach, Bar Ilan University

’McArabism’, regionalized by Satellite TV. : Al Jazeera as a tailwind for the ‘Brotherhood’ rise to power 
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לתקשורת תפקיד מרכזי בעיצוב דעת הקהל ובהשפעה על סדר היום הלאומי. אחת ההתפתחויות העיקריות במהלך "האביב הערבי" הייתה 
מעורבות אקסטנסיבית של רשתות התקשורת בזמן התחוללות האירועים והצגתם באופן מגמתי. רשתות הלוויין הערביות סיקרו את הפגנות 
המחאה באופן שיטתי ונתנו במה למחוללי האירועים. רשת אל-ג'זירה הערבית היא אולי ערוץ הלוויין הפעיל ורב-התפוצה ביותר מבחינת סיקור 
האירועים תוך התייחסות להיבטים הפוליטיים במדינות ערב )Gillespie, 2006; Miles, 2005; Phillips, 2012; Sosale, 2005; ( בפרט במצרים 

 .)Alterman, 2011; Bahry, 2001(
ערוצי הלוויין הערביים הם חוצי גבולות ומשדרים בזירה הבינלאומית לקהל דובר ערבית. מספרם גדל מאוד מאז תחילת שנות ה- 90 של המאה 
שעברה. זאת בניגוד לתחנות האנלוגיות הישנות, אשר בהן מותאם התוכן לקהל מדינת הלאום )Abu-Lughod 2005: 7(. הגידול בפופולריות 
ובזמינות של צלחות הלווין יצר תחנות שידור חדשות כגון אל-ג'זירה. הערוץ יצר ביקוש רב בקרב קהלים גדולים ומגוונים במדינות ערב. ביקוש רב 
זה הניע חוקרים לבחון את אחריותה של התחנה בתחייתה של הזהות הערבית )’Arab identity‘(. כל זאת לעומת אחרים שהניחו שחזון הלאומיות 

.Ajami 1978/1979: 355; Faksh 1993: 425(( הערבית יימוג בעקבות כישלון הלאומיות הערבית מבית מדרשו של עבד אל-נאצר
יש מי שטוען כי אל-ג'זירה ויריבותיה, דוגמת ערוצי הלוויין אל-ערביה ו- LBC ) Lebanese Broadcasting Corporation(, יצרו ועיצבו "ציבור ערבי 
חדש' )’new Arab public‘ ( שלתפיסתם לא צריך להיות מוגדר טריטוריאלית, אלא בהתייחס לזהות משותפת ולמערך משותף של ויכוחים 
פוליטיים )Lynch 2006: 22(. ח'ליל רינאווי הרחיק לכת וטען כי המרחב הציבורי הזה, שהוא כינה McArabism‘', החליש בהדרגה את האוריינטציה 

.)Rinnawi 2006: 9 cited in Philips, 2012: 505-6( של מדינת הלאום
בחינתה של אל-ג'זירה בהקשר של מצרים חשוב כי על-פי מחקר שנערך ב-2011 במימון הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי נמצא שליותר 
מ- 70% מהמצרים יש גישה לטלוויזיה בלוויין בבתיהם )ל-95% אחוז יש טלוויזיות(. כל זה הופך את התוכן של אל-ג'זירה לנגיש ביותר. העובדה 
שאל-ג'זירה הצליחה לשדר לאורך כל האירועים במצרים העידה עד כמה קשה לסגור או לחסום תקשורת בעולם בעידן האינטרנט והלוויין. בהתבסס 

.)Alterman, 2011( על דוגמאות ממזרח אירופה ומרוסיה נעשה רבות בהבנת חשיבותה של תקשורת עצמאית לטיפוח שינוי פוליטי
על כן, המחקר הנוכחי מייחס חשיבות רבה לניתוח התפקיד שמילאה אל-ג'זירה בעת האירועים במצרים. מטרת מחקר זה היא לחשוף את הגישה 
שבה נקטה אל-ג'זירה בסיקור תנועת "האחים המוסלמים" בדרכה אל השלטון. שנת 2012 סימנה את עלייתם של "האחים" לשלטון במצרים. 
שלוש מערכות בחירות שלוו בתעמולה תקשורתית הניבו תוצאות אופטימליות עבורם. זכייה לרוב יחסי בפרלמנט ובחירת נציגם, מוחמד מורסי, 
לנשיאות Said Aly & Elkady, 2013((. במעבר של תנועת המונים אסלאמית-פוליטית זו, מאופוזיציה לשלטון, היה תפקיד מרכזי לתקשורת. 
הטענה המרכזית העומדת במרכזו של מחקר אמפירי זה היא שבמהפכה שהובילה את "האחים" אל השלטון )מהפכת ה- 25 בינואר 2011(, לצד 

התקשורת הלאומית- הערבית הן הפרטית והן הלאומית- ממסדית, נודע תפקיד מרכזי לערוצי הלוויין. 
התרומה הייחודית של המחקר היא הצגת ממצאים המעידה על מעורבותה של התקשורת, ערוץ הלוויין אל-ג'זירה, בעלייתם של "האחים" אל 
השלטון. לצורך זאת, נעשה שימוש שיטתי  של ניתוח תוכן תכניות אירוח וראיונות ששודרו באל-ג'זירה בזמן אמת. המחקר חושף את מגמת פניה 

של אל-ג'זירה באמצעות מסגור עמדתה כלפי "האחים".   
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אין להפחית מתרומת האתרים האינטרנטיים והרשתות החברתיות של "האחים" שסייעו רבות לכוחם האלקטורלי. כמו כן, העיתונות הפרטית 
הייתה  לכך  בין השנים 2005-2012 התחולל שינוי בסגנון הסיקור החדשותי בעיתונות. אחת הסיבות  במצרים שעברה תמורה משמעותית. 
התחזקות ההתנגדות מצד גורמים חברתיים ופוליטיים כלפי אופיו הדיקטטורי של המשטר ושאיפתו של מובארק להוריש את השלטון לבנו. גורמים 
אלה, לטענת נעמי סאקר, מצאו מרחב הבעה בערוציה השונים של המדיה החדשה. גורמים פוליטיים וחברתיים יכלו לאתגר את המשטר בכל 

.)Sakr, 2013( הנוגע לתופעות, כגון שחיתות, הונאה בבחירות, דיכוי אלים ואבטלה דרך העיתונות והרשתות החברתיות
בנוסף לביקורת כלפי המשטר ותפקודו, העיתונות הפרטית חיבקה את תנועות האופוזיציה במהלך "האביב הערבי". כך גם לגבי תפקיד התקשורת 
המצרית הלאומית, אשר אימצה חלקים מהשיח הפוליטי של האופוזיציה, בכלל זה את זה של "האחים" והציגה אותם כגורם הכוח הדומיננטי. 
בדרך זו סייעה להם בהתמודדות בבחירות. העיתונים הלאומיים-ממסדיים, דוגמת אל-אהראם ואל-ג'מהוריה, עברו תמורות משמעותיות במהלך 
סיקור "האביב הערבי" ולמעשה שינו מגמת פניהם מעושי דברו של המשטר, מפלגת השלטון והממשלה, לקול ביקורתי, עצמאי ומאוזן בשאיפתו. 
התמורה בעיתונות הלאומית במצרים לא הייתה מנותקת מההקשר הכללי של האירועים והתקשורת במדינות ערב. ערוצי הלווין חוצי הגבולות 
שיחקו תפקיד מרכזי בהעברת תכנים ומסרים שהיו חלק מהשינוי והתמורה. לאחר מעשה ניתן לראות כיצד הם לקחו חלק בעיצוב שינויים מדיניים 

.)Osman & Abdel Samei, .2012(  ופוליטיים
ערוץ הלווין אל-ג'זירה הוא עצמאי ומרכזו נמצא בקטר. בשנים האחרונות נוצרה מתיחות בין הערוץ ובין שלטונות מצרים על רקע פעילותו במצרים 
ואופי הסיקור שלו. ממשלת מצרים נקטה צעדים על מנת להצר את פעילותו של הערוץ. זאת עקב מה שנתפס כהתערבות בענייניה הפנימיים של 
מצרים ותמיכה בתנועות אופזיציה, בפרט "האחים")El Sirgany, 2015( . ידוע כי השיח התקשורתי איננו רק המדיום שמנסח את המאבקים או 
את מערכות השליטה, אלא גם האובייקט שבאמצעותו נאבקים )Berenson, 2013, 2015(. המחקר הנוכחי בודק כיצד סייעה אל-ג'זירה לתנועת 

האופוזיציה האסלאמית להפוך לתנועה פופולארית ואף להגיע לשלטון ובכלל זה, מנתח את מעורבותה בזירה המצרית. 
שיטת המחקר היא איכותנית. המחקר מתבסס על ראיונות ונאומים )N=25( שנמסרו על ידי מנהיגי "האחים" לרשת אל-ג'זירה במהלך 2011-2012 
ואשר שודרו במסגרת תכניות אירוח ומהדורות חדשות. בנוסף לכך, המחקר מתייחס לסדרת סרטים תיעודיים )N=5( אודות "האחים" ששודרו 
בערוץ באותה תקופה ושזכו להעדפה מבחינת עיתוי השידור. אלה נותחו באמצעות ניתוח תוכן ביקורתי. הגישה הביקורתית הרואה בטקסט 
והקשרו ככאלה שאינם ניתנים להפרדה בהבנת כוונת המוען. לכן, במחקר זה ננקטו שתי רמות ניתוח: האחת לטקסט והשנייה להקשר  תוך 

התייחסות לשני רבדים, האחד גלוי והשני סמוי )קליין, 2010(.
בכדי לנתח טקסט בצורה אובייקטיבית, נדרש לשים לב לשימוש הכותב במילים נרדפות, השוואות, מיתוסים, פניה לזיכרון הקולקטיבי וכדומה, וכך 
נוכל לעמוד על כוונתו. כמו כן, במחקר שיח ביקורתי יש להימנע מהשפעת החוקר בבחירת הכתבות הנחקרות, כדי שתהיה בחירה אובייקטיבית. 

לכן, התבצעה "דגימה" הממיינת את הממצאים בציר זמן מוגדר כדי ליצור קריטריונים ברורים )קליין, 2010(. 
במהלך "הדגימה" בוצע ניתוח תוכן, הגלוי והסמוי. בגלוי, התבצע מיון ראשוני על פי נושאים, מקרים בולטים ונקודות דומות/שונות בין התכניות 
המשודרות. בניתוח זה הורחבה יריעת הנושאים המגיעה בסוף לנקודת רוויה, בה נמצא כל החומר הדרוש לניתוח. בשלב הבא, נערכה השוואה 
בין פרטי המידע שנאסף ויצרנו קישור וקטלוג. בניתוח המסר הסמוי, סופק הסבר תיאורטי לניתוח הגלוי על ידי תכונות המידע: תדירות הופעתו, 
דרך הצגתו, שימוש בביטויים וכדומה )קסן וקרמר-נבו, 2010(. דרך מחקר זו אפשרה לזהות אידיאולוגיה, עמדה או נרטיב שכן, דרך הצגת הסיפור 

נותנת משמעות, שיכולה להשתנות בהצגה שונה. הימצאותם של מיתוסים, היעדרם או הפרכתם מצביע על אמונות הדובר, ערכיו ותפיסותיו.
ההנחה בבסיס המחקר היא שערוץ אל-ג'זירה סיקר בצורה בלתי מאוזנת את מאבקם ומסעם הפוליטיים של "האחים" במהלך 2011-2012. 
בהתאם לכך, הראיונות ששודרו עם מנהיגיהם, אשר ביטאו את הקו האידיאולוגי והפוליטי הרשמי של התנועה, זכו להעדפה ועובו על ידי שידור 

סדרה של סרטים תיעודיים אודותם. במחקר מקיף זה נמצאה הבניית תדמית חיובית שנבנתה ל"אחים" באמצעות שידורי אל-ג'זירה. 
במהלך אירוח מנהיגי האחים בתכניות מרכזיות ננקטה על פי רוב גישה אוהדת כלפיהם. הייתה להם אפשרות לומר את דברם לאו דווקא בכפוף 
לשאלות הנשאלות. זאת לצד דברי ביקורת נוקבים שנאמרו כלפי המשטר הקודם ועושי דברו. במילים אחרות, מנהיגי "האחים" חשו נוח לשטוח את 
תפיסתם האידיאולוגית והפוליטית במהלך הראיונות. מראיינים הצביעו תוך כדי ראיון על האפשרות ש"האחים" יזכו בבחירות במצרים בטרם עת. 
זיהוי "האחים" עם רוב העם המצרי וכמי שמייצגים את חלקו הגדול איפשר להם להתייחס גם לדרך שבה בכוונתם לשלוט במצרים. מגמות אלה 

ואחרות הציגו את "האחים" כאלטרנטיבה מועדפת ביחס למתמודדים אחרים במערכות הבחירות לפרלמנט ולנשיאות במהלך 2011-2012.

 Factors Associated with Hostile Media Perception among Pro-Palestinian and Pro-Israeli/Jewish Partisan Students 
in the U.S.
Ms. Galit Benzur, Bar Ilan University and the Open University

 It is well known that the media are a major source of political information for the public at large, and that people’s perception  
 of the world is influenced by the way the media portray events.  Thus, the media play a crucial role in shaping the public's
 notions of political and social reality.  In recent years, however, the mass media have suffered from a credibility crisis because
 the public has become skeptical about the accuracy and truthfulness of what is being reported.  People have become cynical
  as they perceive the media offering a biased representation of reality )Liebes &Ribak, 1991(.

   This impression of biased reporting is related to the way media consumers perceive and process  media information, which
 is filtered through their prior beliefs, political ideology and group identity.  Perceptions of biased reporting can also be related
 to media consumption and perceptions of the agenda conveyed by particular media outlets.

   The theory of Hostile Media Perception )HMP( helps explain why people with strong group identity or partisan affiliation tend
 to view the media as biased.  According to the theory of HMP, there is a perceptual bias among partisans – people who are
 highly involved with an issue or an interest group – whereby they tend to see media coverage of that issue or group as unfairly
 slanted against their own position while positively slanted towards the other side  )Vallone, Ross & Lepper, 1985(.  The current
 study examines the effect of home political socialization factors on strength of partisanship, media consumption habits and on
 levels of HMP.  It suggests that students who come from strongly politicized families are more likely to display higher levels
 of partisan orientations and to exhibit higher levels of HMP.  This study thus aims to examine the interrelationships between
parental political, cultural, ideological and religious partisanship and children’s media bias perceptions.

   The literature has identified a variety of factors that are associated with HMP.  For example, prior beliefs and group affiliation
 are two sources that may influence partisans' information processing thus contributing to hostile media perceptions.   Initial
 beliefs about the media news source being generally biased against partisans’ in-group are likely to elicit stronger perceptions
 of hostility to the news source )Arceneaux, Johnson & Murphy, 2012; Ginner-Sorolla & Chaiken, 1994(. HMP also appears
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 to be greater the more people identified with their group )Christen, Kannaovakun & Gunther, 2002; Hartman & Tanis, 2013;
 Matheson &Dursun, 2001(.   Consistent with the social identity theory )Tajfel & Turner, 1986(, greater  in-group identification
 with a political, religious, ethnic or any other social group is associated with higher levels of HMP )Arianto, Hornsey & Gallois,
 2007(.   This strong in-group identification appears to stem from parental partisanship which has been found to contribute to
 the formulation of social identity and political attitudes and behaviors among young adults )Andolina, Jenkins, Zukin & Keeter,
 2003(.

   Research suggests that within Jewish and Arab family contexts, parents play a significant role in the political socialization
 of their children, which includes transmitting cultural/ethnic identities, ideologies and information related to their religions and
 historical homelands )Britto & Amer, 2007; Cohen, 1995(.  The impact of the parental political socialization among these two
 groups in the formulation of partisan beliefs among their children suggests that these might affect their perceptions of media
  bias.

   While political socialization has been examined in the context of identities and civic attitudes and behaviors of youth, it has
 not yet been studied in relation to HMP.  The current study thus examines the factors associated with HMP focusing on the
 relationship between home political socialization factors, partisanship, news sources and hostile media perceptions )HMP(
 among American pro- Palestinian and pro- Israeli /Jewish partisan students at the University of Michigan.  The study attempts
 to explain how parental ideological partisanship affects children’s degree of partisanship and their level of HMP within the
context of the Arab-Israeli conflict.

    The study is based on data collected from questionnaires which were distributed to both groups. The questionnaire consisted
 of questions referring to students' political identity and their home environment socialization factors, as well as media
 consumption habits.  Each questionnaire also included scales to assess identification with in-group and scales to measure
 perceptions of media bias )HMP( and media credibility. Participants were also asked to rate the news coverage in various
 media outlets )New York Times, Al-Jazeera English or Fox News( and in the media in general using these scales.
Preliminary Findings

   Results reveal a significant difference between the two sample populations in their perceptions of bias in the media in
 covering the news.  Pro-Palestinian students exhibited a higher level of HMP towards the media in general than pro-Israeli
 students.  In line with expectations, both pro-Israeli and pro-Palestinian reported lower levels of HMP towards their in-group
 media while reporting higher levels of HMP towards their out-group media.  Both groups perceived the NY Times as the
 most neutral and balanced news source.  Yet, in contrast to this general perception of the NY Times shared by both samples,
 pro-Israeli students perceived the NY Times to be more anti-Israeli and more pro-Palestinian than do their pro-Palestinian
  counterparts.

   Among pro Palestinian students, heavy consumption of both in group and American media was associated with a perception
 that the media in general was pro Israel and anti Palestinian, with similar, mirror opposite results among heavy consumers of
  Israeli and American media.

   No statistically significant difference was revealed between pro-Israeli students and their parents and pro-Palestinian students
 and their parents in their perception of their in-group media to be generally fair and accurate. However, both pro-Israeli parents
 and students perceive the American media to be generally more fair and accurate than their Pro-Palestinian counterparts.

   This study establishes HMP as a phenomenon associated with political science theories of political socialization in the
 context of the Arab-Israeli conflict.  As suggested by the study, the skeptical disposition of partisans towards media credibility
 postulated by HMP appears to be further strengthened by children's political ideological identity developed at home.  If
 partisans groups view the mass media which are supposed to provide an accurate and evenhanded coverage as biased
 against their views, they will perceive it as hostile and failing to fulfill their democratic role.  Since their trust in the media as
 objective sources of news is undermined because of their HMP, their faith in the functioning of democracy declines. Given the
 potentially negative effects of HMP on partisans' perceptions of democracy, it is valuable to understand how political ideology
 develops among partisans and the effect it has on media consumption and on HMP to enable the development of strategies
 that counteract the development of these extreme political partisan orientations and hostile media perceptions.  Results of this
 study also shed light on the importance of critical media literacy in democratic societies and the key role of education in
 mitigating the damaging effects HMP could have on democracy.

Facebook unfriending and the personal public sphere
Dr. Nicholas John and Mr. Noam Gal, the Hebrew University

 The summer of 2014 saw a six-week long flare up in the ongoing violent conflict between Israel and Hamas in the Gaza
 Strip. As with all major political events nowadays, social media played an important role throughout the fighting and Israeli
 Facebook users’ News Feeds were dominated by content pertaining to the conflict to the extent that it was even considered
 inappropriate to post about anything else. The mainstream media devoted a great deal of coverage to Facebook, which is by
 far the most popular social media platform in Israel, including to what was seen to be an unprecedented wave of politically
motivated Facebook unfriending.

 Based on semi-structured in-depth interviews with 18 Jewish Israeli Facebook users, this paper explores the meaning of political
 Facebook unfriending, and in doing so proposes the concept of the personal public sphere. This new theoretical concept was
 suggested by comments made by interviewees. One spoke about ‘other people’s public spheres’, while another explained why
 he had unfriended by saying that there was content he did not want ‘in my public sphere’. This oxymoron is surprisingly
 productive, and, paraphrased as the personal public sphere, it helps explain why Facebook users unfriend certain Friends )we
 use capital-F Friends to refer to Facebook ties(. It also advances the emerging literature on disconnectivity )Light, 2014; Light
 and Cassidy, 2014( and unfriending )Author, 2015; Schwarz and Shani, 2016; Sibona and Walczak, 2014(. Additionally, the
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 concept of the personal public sphere is an attempt to theorize the kind of communicative space that is opened up for political
 discussion on social network sites )SNSs(, and especially Facebook. In this regard, it builds on concepts such as the networked
 public sphere )Benkler, 2006(, the private sphere )Papacharissi, 2010( and personal publics )Schmidt, 2014(.
 In this paper we position our research in the context of online boundary management, disconnectivity and unfriending, and
 theories of online public spheres. These are the theoretical foundations on which we construct the concept of the personal
 public sphere as the communicative space in which political unfriending is carried out.
 18 interviewees were recruited. Apart from two Skype interviews, interviews were carried out face to face. Interviews lasted
 between 35-90 minutes. All interviews were recorded )with the interviewees’ permission( and transcribed. The transcriptions
were imported into MAXQDA for coding and analysis following the principles of grounded theory )Corbin & Strauss, 2008(.

 We present the participants’ accounts in terms of what was said, how it was said, when it was said, and, importantly, who
 said it. These groups of findings are presented with reference to two kinds of justification: on the one hand, the subjective
 and personal feelings and opinions of the interviewees )as they expressed them(, and on the other, claims of a more absolute,
 objective and public nature. However, because these two forms of justification are inextricable, we also show how they operate
 together and how normative statements about content or style cannot be separated from interviewees’ subjective evaluations
about what they personally are prepared to tolerate on their Feed.

 Our findings lead us to formulate the novel concept of the personal public sphere, which helps us to account for a crucial
 feature of politically motivated unfriending, namely, the dissonance between the justifications of and reasons for unfriending
 that were given to us by the interviewees and the act of unfriending itself. This has two aspects. If the objective is a personal
 desire not to be exposed to certain content any more, then unfollowing or hiding afford that outcome, making unfriending seem
 a step too far. Importantly, almost all of the interviewees were aware of this, and a number reported having used the unfollow
 or hide features to achieve precisely the results that they discussed when asked about unfriending: they hid spammers, vegans
 who posted abattoir images, and more. Moreover, if the content is reprehensible )because it is hate speech or traitorous(, then
 one could report it, which can ultimately lead to its removal from Facebook )and not just one’s News Feed or that of one’s
 Friends(. In this case, unfriending would appear to fall short. That is, acts like hide or unfollow seem appropriate to the logic
 of a private sphere, and the right to mold it according to one’s personal taste; the act of report, on the other hand, follows the
 logic of a public sphere, namely the obligation to monitor the maintenance of universal normative rules. Our interviewees,
 though, appear to be operating in an in-between space, where Facebook users are accountable for the social conduct within
their personal public sphere.

 Our argument is that political unfriending is about regulating the boundaries of the personal public sphere. The point of
 regulating these boundaries is to control who is inside one’s personal public sphere, and thus able to contribute to political
 discussion, and who is kept outside. Unfriending can thus be conceptualized as the exercise of sovereignty over the personal
 public sphere and specifically as a form of social exclusion.
 This, though, leads us to perhaps the most crucial aspect of the personal public sphere, namely, the knowledge that everyone
 else has their own personal public sphere as well, the boundaries of which they have both the right and the obligation to
 regulate, and for which they are accountable, notions that are not mentioned in earlier conceptualizations of personal publics
or egocentric networks )Rojas, 2015; Schmidt, 2014(.

 The notion of the personal public sphere also addresses a number of other theoretical issues. First, it takes Facebook users at
 their moment of listening )Crawford, 2009(, positioning them primarily as addressees and not addressors. As such, our emphasis
 on the boundary regulation carried out by Facebook users is less on what goes out and much more on what comes in. Second,
 it shifts focus from the News Feed to the Friends list. In their Definition 2.0 of SNSs, Ellison and boyd )2013( highlight the
 increasingly important role played by the News Feed. To be sure, our interviewees spoke a great deal about the content on their
 Feed and talked about unfriending as a mechanism for filtering content. However, unfriending actually operates on the Friends
 list. Indeed, one of the contributions of this article is to show that unfriending, unfollowing and blocking are quite different
 actions. While it is true that they all influence what users see on Facebook, the kinds of reasons behind these behaviors differ in
 important ways that are fundamentally to do with affiliation and relationships, and not )only( content. Observing these behaviors
 through the prism of the personal public sphere helps us to see this. Third, and relatedly, the concept of the personal public
 sphere offers a new way of conceiving of the convergence of the public and private on social media in terms of justifications
 for people’s actions )and not in terms of audiences(. One’s Facebook space is a personal public sphere because of how users
 justify including in and excluding other people from it.
 Conceiving of Facebook users as operating within a personal public sphere—and conceiving of them as conceiving of
 themselves as thus operating—helps us understand their varied accounts of unfriending and the very fact that they are so varied.
 Indeed, some accounts—specifically those that refer to significant weak ties—are thoroughly idiosyncratic. People’s accounts
 of unfriending sometimes sound universal, but they are not universally applied. At the most general level, the concept of the
 personal public sphere allows us to see politically motivated unfriending as a new form of boundary management for the self
 in an age of networked sociality. Moreover, it sheds light on people’s deeply-rooted perception of the ‘networkedness’

Silenced voices: Practices of non-communication by East Jerusalem Palestinian Facebook Users
Ms. Maya de Vries, the Hebrew University

 The waves of escalating violence in Israel, especially since the 2014 Gaza war, initiated a fundamental dispute regarding
 the role of social media as a tool for the mobilization and participation of Palestinians in the recent violent confrontation )Al
 Masri, 2015(. This issue became even more dramatic after the Israeli Public Security minister was quoted saying that “[some]
 of the victims' blood is on Zuckerberg's hands; Facebook has turned into a monster” )Lis, 2016(. To cope with this issue,
 new legislation is being advanced to remove offensive content from SNSs. Removing online content raises critical questions
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 regarding freedom of speech online and the power relations between digital corporate “giants” such as Facebook and Google,
 sovereign states, and disadvantaged groups. Against this background, the current study aims to explore how a particular
 repressed group communicates via SNSs. By looking at the case study of East Jerusalem Palestinians, the study examines two
 questions: 1. What is the influence of the offline context on users’ social media communication practices? 2. What are the
 political and socio-cultural motivations for these practices? To explore these broad queries I delve into users’ perspectives on
SNSs, in particular Facebook – the most popular platform in the region )Arab Social Media Report, 2015(.
Theoretical Framework

 Reporting news events via SNSs, whether one is a “real” journalist or an “ordinary citizen” )Liebes & Kampf, 2007(, is popularly
 perceived to be more democratic and divested of governmental and corporate interests. The Arab uprisings have sparked
 polarized debates about the role of the Internet in political mobilization )Papacharissi, 2015(. However, there is a “dark side” to
 the Web 2.0 platform )Morozov, 2011; Vaidhyanathan, 2011(, as anybody can upload anything, regardless of ethical standards.
 As a consequence, users may incite conflictual situations, intentionally or otherwise. Moreover, governments and corporations
 have a direct interest in controlling and monitoring social network sites on which users freely disclose personal information
 )Fuchs, 2014(.
 In addition, social media sites are known to be widely popular, mostly among young adults )boyd 2014; Mor et al., 2015;
 Patton et al., 2016(. Yet the practices of political participation and engagement may differ among young adults living in
 intractable conflict )Mor et al., 2015(. The current study is thus based on a critical approach to the influence of technology on
 socio-political change )Fuchs, 2014; Miller, 2011, 2016; Morozov, 2011; Papacharissi, 2015; Tawil-Souri & Aouragh, 2015(,
 indicating the challenges and risks SNS users face. Such hazards derive from the permanent resident status of the research
 population )Cohen, 2007; Dumper, 2015; Greenberg, 2009(. In this sense, it is important to note that minorities “are not born
but made,” and their legally ambiguous status applies pressure to constitutional arrangements )Appadurai, 2006:45-46(.
Method

 The data consists of nine in-depth semi-structured interviews with Palestinians living in East Jerusalem, of ages ranging
 between 20 and 35. The interviews were conducted by the author in Arabic or in English )according to the interviewee’s
 preference( between October 2015 and July 2016 All of the interviewees signed consent forms. The interviews ranged in length
 from 60 to 90 minutes, and were recorded and transcribed using MAXQDA for the coding and analysis process. Interviews
 took place in cafes or on campus. None of the interviews occurred at home, since the interviewees preferred not to be seen
 with an Israeli researcher. It was quite challenging to find women and men willing to talk freely about SNSs and how they use
 them.  In line with the grounded theory approach )Glaser & Strauss, 1967(, a close reading of the interviews was conducted
 in order to identify main themes, as described below.
Findings

 Three major themes emerged from the analysis process, indicating the significant characteristics of the group communicative
 practices. These findings show that interviewees understand the ramifications of political expression and personal exposure
 online, thus enacting practices of self-censorship and filtering content. The interviewees see the Facebook platform not as an
 open space in which they can talk freely, but rather as a dangerous one, in which they should keep silent.
 State Surveillance  1.
 One of the central themes is the notion of self-censorship and avoidance of political talk. Interviewees said they usually do
 not comment on, nor do they share posts, photos, or videos regarding the Israeli-Palestinian conflict, being afraid to do so.
 Najwa’s quote demonstrate it well:
 I don’t write anything political on Facebook, I am aware of this since I was a child and since I opened my Facebook. We are
not allowed to go into anything political. Anything!

 In line with Costa’s )Miller et al., 2016: 143-144( research about social media use in Mardin, located in southeast Turkey, this
 theme shows that political expression diminishes on social media when personal risk is involved. Although avoiding political
 talk online, as well as offline, is not obvious in the context of the Israeli-Palestinian conflict )John et al., 2014; Mor et al., 2015(
 most of the interviewees chose not to engage with politics online, as a rational reaction to Israel’s monitoring of social media
 content.
Kinship Surveillance  2.

 Another aspect of surveillance comes from the interviewees’ families. All interviewees related that they had blocked or
 even unfriended family members, usually since they were unwilling to be under their relatives’ surveillance. In this context,
 Vaidhyanathan )2011: 94( uses the term “person-to-power” to describe how users attempt to regain control over their privacy
 and reputation, as there is always some information that users wish to hide from their parents, friends, or employers )boyd,
 2014(, as Eman says:
 You have to be careful with what you write, mostly I'm carful with what I write because I'm trying to be sensitive to my
 parents.

  This theme also shows how social media sites, such as Facebook, can come to be seen as ultra-conservative platforms for
 their users )Miller, 2016: 143-144; Shalhoub-Kevorkian, 2011(.
 The first two themes concern the interviewees' adoption of online avoidance techniques and self-censorship based on the
 power structure relations in which they operate – Israeli state control, but also the dominance of family in Palestinian Muslim
 society. Such behavior suggests that the Facebook platform has turned into a problematic space, in which everything the user
 posts may be used against him, thus abolishing the idealistic notion of SNSs as tools that increase freedom of expression. The
third theme raises yet another aspect of online avoidance practices using a feature offered by Facebook.

  Filtering Content  3.
 Interviewees referred to the emotional cost of using Facebook when living in a situation of intractable violent conflict and
 being exposed to graphic photos of violence and pain. They reported feeling overwhelmed by such visual content, and were
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 willing to compromise their social status by opting out of supporting it as described by Amal:
 No, I’m not like the rest. I prefer posting pictures of people who are alive, because it's not respectable to post photos of them
dead, and I posted a lot about this and some friends blocked me.

 By avoiding emotionally disruptive content, the interviewees indicate a larger problem of ethical standards faced by SNS
platforms. Interviewees embrace communication practices of filtering content, even at the cost of separating from their in-

 group members, thereby creating a “better” online environment for themselves, or, as John & Gal )forthcoming( describe it, a
new “personal public sphere.”
Conclusion

  The findings suggest that social network sites such as Facebook, perceived as an open space that gives voice to marginalized
 identity groups )Castells, 2007(, have transformed into a platform where users silence their own voice. Interviewees chose to
 disconnect from the platform using various actions – self-censoring, blocking, filtering, and even unfriending. Each of these
 actions was caused by a different reason )John & Gal, forthcoming(. Furthermore, as observed in places such as Mardin, Turkey
 )Miller et al., 2016(, social media reflects the strategies of political talk or political “silence” already developed offline. Hence,
 when the online context correlates with the offline one, in terms of political and sociological power relations )Tawil-souri &
 Aouragh, 2016(, communicative actions may turn into non-communicative ones, thus limiting SNSs as a platform for social
 or political change )see also Nemer, 2016(.
 In addition, studies have shown that users are unreflective regarding how Web 2.0 platforms function (Proferes, 2016(. However,
 this specific case study demonstrates that users do understand how the platform works, although they may not understand
 how the algorithm operates. They adopt a critical perspective toward the platform, based on the incursion of reality into their
 online spaces. Employing minor acts such as not posting and not sharing, or filtering content, may change, albeit slightly, the
 structure of the Facebook platform, thus challenging the triangular power relations of users, digital corporate platforms, and
 sovereign states.

The "Blame Game" Frame: Discursive Blame Strategies and Media Framing upon Negotiations Failure
Dr. Alexandra E. Herfroy-Mischler, Lancaster University and Dr. Elie Friedman, Hebrew University Jerusalem

 “In the Middle-East, the ‘Blame Game’ already started again” posits a French correspondent covering the 2014 Israel- Palestine
 )aborted( peace negotiation lead by John Kerry. Here, the journalist points at a specific blaming dynamic which seems to be
 characteristic of the Israeli-Palestinian conflict. In fact, recent research )Hood, 2011( has shown that blame has become so
 prevalent that a meta-narrative about blame, connoted "the blame game" has become a heavily used term in the 2000s. The
 invocation of the metaphorical "game" illustrates a sense in which blaming actors are untruthful and manipulative, as they
express a desire to win a competitive "game" rather than honestly attempt to deal constructively with harm or transgression.

 Blame is conventionally defined as the act of attributing something considered to be bad or wrong to some person or entity
 )Hood, 2011(. Alternatively, it has been defined in ethical terms, as a moral judgment, both cognitive and social, which
 regulates social behavior and requires warrant or grounds for accusation )Malle et. al, 2014(. It has also been conceived within
 the context of a relationship between actors and its role of distancing an actor from wrongdoing and wrongdoers through a
 specifically ethical stance )Smith, 2013(. Indeed, blame can serve as an epideictic moral condemnation against actors who
 are perceived to transgress normative conventions that inform individual and community conduct )Kampf and Katriel, 2016(.
 Within the public sphere, blame and blame avoidance are essential building blocks of public crises narratives )Hansson, 2015(.
 Moreover, the discourse of blame, a central aspect of epideictic rhetoric, often relies on traditional collective stereotypes and
 negative images of the enemy )Wodak, 2015(. Some central blame strategies that have been studied include populist blame
 strategies which highlight the purity of the people and by referring to the establishment as culprit, attributing blame to "the
 elite" while absolving the people of responsibility )Hameleers, Bos & de Vreese, 2016(.
 Despite the above literature, there is a lack of research regarding blame dynamics within the context of failed peace
 negotiations in protracted conflict. In such conflicts, blame is generally formulated when one side of the conflict underlines a
 specific expectation which has not been fulfilled by the other side or when a process unfolds differently than expected. Peace
 negotiation failure is characterized by a unique "blame game", as such negotiations are generally "brokered" by a mediator,
 who, in addition, to facilitating conflict resolution, can also take on an essential role in blaming and being blamed when
 negotiations fail. Blame dynamic is a triad rather than a dialogue consisting of the parties involved, the mediators and the media.
 Our underlying assumption is that parties and mediators surely are the media's official source of information; however, media
themselves participate in the blaming dynamic due to their framing of conflicts.
Media Framing and Blame

 Research has illustrated that in times of war and conflicts, media abandon their role of watchdog and adopt a mode of
 coverage which caters to nationalist sentiments )Cottle, 2006; Schudson, 2002; Frosh, Wolsfeld, and Awabdy, 2005(. This type
 of coverage calls for blaming the other side of the conflict and prevent seeking further solutions )Galtung, 1986(. As frames
 ‘define problems', ‘diagnose causes’, ‘make moral judgments’, and ‘suggest remedies' )Entman, 1993; 2007(, adopting the framing
 approach is a useful tool for understand how media constructs blame. As blame is concerned with the essence of the harm
 done, framing presents a useful approach to understanding blame. Indeed, the act of blaming aims at shifting the dynamic
 between actors, which is then framed in the narratives of media coverage )Rimmon-Kenan, 2002; Abbott, 2008; Baden &
 Springer, 2014(.
 As peace journalism scholarship suggests, during negotiation breakdown and blame, there is a need for journalism which
 attempts to understand the deeper contextual and cultural factors that lead to peace process failure rather than the nationalistic
 crisis-driven, win-lose, "us versus them" portrayal of wars and conflicts )Galtung, 2000( in order to play a more responsible and
 constructive role in public arena )Iggers, 1998(. By examining how media frames blame, this study will illustrate the extent to
 which media attempt to frame blame within deeper contextual and cultural factors, or whether media become an active player
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 in the "us versus them" "blame game."
Research Design and Method

 This study comes to alleviate this research lacuna. Its goal is threefold: first, this study evaluates quantitatively which specific
 entities )i.e political actors and media( blame and are being blamed. Second, it aims to categorize central discursive blame
 strategies attached to peace negotiations failure. Finally, this study evaluates how media utilize blame strategies to frame
 negotiations failure and set a specific political agenda.
Case Study

 This study utilizes two cases in which conflict resolution attempts have failed to examine blame strategies, each with different
 characteristics. The first case is that of 2013-2014 Israeli-Palestinian peace negotiations mediated by US Secretary of State,
 John Kerry. After nine months of peace negotiations, a string of events, including Israeli refusal to release the final round of
 Palestinian prisoners, continued settlement building, new Palestinian demands for continued negotiations, and a new unity
 between the Palestinian Authority and Hamas, led to the suspension of negotiations in April, 2014. The second case study, quite
 different in nature, is the failed American-Russian mediation of a ceasefire in the Syrian Civil War. On September 10, 2016,
 Russia and the United States reached a deal on establishing a ceasefire between the Assad government and a US-supported
 coalition of so-called 'mainstream' Syrian opposition rebel groups. The ceasefire went into effect on 12 September, but was
 poorly adhered to, with the Syrian government continuing bombing and UN humanitarian aid. The ceasefire suffered a further
 set-back when a US-British airstrike aimed at ISIS instead killed 60 Syrian government soldiers, and was formally declared
 over by the Syrian government after an airstrike by Syrian or Russian forces hit a Syrian Arab Red Crescent warehouse, killing
 14 people. These case studies have been chosen to enable a comparison of blame strategies in different contexts. While the
 former case exhibits the failure of final status peace negotiations  for an intractable identity conflict, the latter exhibits the
 failure of ceasefire talks led by two superpowers who are involved in a five year proxy-based civil war in Syria, in which
 each side is represented by specific local powers. By utilizing these two cases, this study allows for a comparative study of
  blame dynamics in two different contexts, in attempt to disclose generalizable discursive blame strategies and media framing.
Research Questions
With this in mind, the study asks the following three research questions:
1. In the event of negotiations failure, which entities are engaged in blame and which entities are being blamed?
2. What are the central discursive strategies used by political actors when casting blame?
3. How do media frame negotiations failure to set a particular political agenda?
Corpus, Coding and Analysis

 We conducted a comparative quantitative analysis and qualitative discourse analysis of newspaper coverage of two negotiation
 failures described above. For each case, we collected newspaper articles )news and columns( that exhibit aspects of blame
 dynamics for one week before the failure and three weeks after the failure for a number of newspapers based in countries
 that were directly or indirectly involved in the negotiations. For each country, we chose two newspapers that reflect different
 political editorial lines, as follows: the United States )New York Times; The Washington Post(, Israel )Haaretz; Israel HaYom(,
France )Le Figaro; L'Humanite(, Russia )Russia Today; Moscow Times(, and the Arab World )Al Jazeera; Al Arabia(.

 The first coding step involved a quantitative evaluation of which entities are engaged in blaming and which are being blamed in
 each newspaper for each case. We then categorized central discursive blame strategies used by the various entities. Finally, we
 analyzed blame strategies within the context of media framing utilized to set a particular political agenda following negotiations
 failure.
Preliminary Findings and Contribution to Research Field

 The preliminary findings of this study illustrate that political actors utilize a range of discursive blame strategies including
 a( unmasking the other's "true character"; b( de-legitimization of other due to relations with terror organization; c( veiled
 threats of the mediator of each actor to "explore other alternatives"; d( the unreasonable demands of the other destroyed the
 process again. Furthermore, preliminary findings found that media framing tended to frame negotiations failure around casting
 immediate blame on one side or the other in an attempt to set the political agenda according to the editorial line of the specific
 newspaper. There was little attention given to contextual or cultural factors that contributed to negotiations failure, but rather
 the advancement of a self-conscious "blame game" whose goal was to advance a particular narrative rather than attempt to
deal with root causes of failure.

 This study makes the important contribution of developing new discursive strategies used in epideictic discourse – that is
 blame strategies used upon negotiation failure. Furthermore, the study makes an important contribution to the relationship
between media framing and blame strategies in conflict situations.

חזרה לתוכן העניינים

מושב 4: ייצוגים ודימויים בטקסטים תקשורתיים 
יו"ר: פרופ' דליה גבריאלי נורי, המכללה האקדמית הדסה

ללא עבר וללא זיכרון: המסגור החזותי של מחאת הפליטים בישראל
גב' ענבל קליין-אברהם וד"ר נועם תירוש, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המחקר הנוכחי בוחן את המסגור החזותי של מבקשי המקלט בישראל כפי שזה בא לידי ביטוי בסיקור מחאתם בין החודשים דצמבר 2013 
לינואר 2014. מחאה זו התרחשה על רקע משבר הפליטים הנוכחי, שהוגדר על ידי נציבות האו"ם לפליטים )UNHCR( כמשבר החריף ביותר מאז 
מלחמת העולם השנייה. בישראל, שוהים כיום קרוב ל-50 אלף מבקשי מקלט, רובם מסודן ואריתריאה ורובם המוחלט אינם מוכרים כפליטים על 
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.Kritzman-Amir, 2009 ידי מוסדות המדינה. אי לכך, סובלים מבקשי המקלט מאפליה והם מודרים מהחברה הישראלית
אומנם, הכרה במבקשי מקלט כפליטים תלויה במידה רבה באימוץ נורמות וחוקים בינלאומיים. אולם, אנו טוענים כי הכרה במבקשי מקלט כפליטים 
תלויה במידה רבה גם באימוץ הסיפורים האישיים שלהם, באשרור הנרטיב ההיסטורי שהם מספרים ובעיצוב זיכרון משותף לפליטים ולחברה 
 Neiger, Meyers, &( המעניקה להם מקלט. לאור זאת, מחקר זה מאמץ את התפיסות התיאורטיות המנחות את תחום לימודי המדיה והזיכרון

Zandberg, 2011( לשם ניתוח סוגיית הפליטים בישראל. 
הזיכרון החברתי המשותף הוא תוצר של הבניה חברתית הרגיש לתהליכים פוליטיים ותרבותיים )Confino, 1997; Olick, 2014(. פעמים רבות, 
 Neiger et al., 2011; Roediger & Wertsch,( מאבקים על עיצוב זיכרון משותף מתרחשים בזירה התקשורתית, המהווה אתר זיכרון מרכזי
2008(. מבין אמצעי התקשורת השונים, העיתונות המודפסת היא מרחב זיכרון דומיננטי בו מתרחשים תהליכי זיכרון מורכבים תוך כדי מסגור 

 .)Meyers, 2002; Olick, 2014( טקסטואלי וחזותי של אירועים שונים
צילום, ובמיוחד צילום עיתונות, הוא מסר תקשורתי בעל כוח דיסקורסיבי )Meyers, 2002; Miller & LaPoe, 2016(. מסרים חזותיים אלו יכולים, 
 Hom & Yamamoto, 2000; Sacchi, Agnoli,( בין היתר, להבנות זיכרון קולקטיבי, לעורר תגובות רגשיות בקרב הקוראים ולעורר פעולה חברתית
Loftus, 2007; Sontag, 2003 &(. יתרה מכך, התצלומים משקפים את האג'נדה התקשורתית ועשויים לעצב את דעת הקהל כלפי הנושאים 

 .)Miller & LaPoe, 2016( הנידונים
אולם למרות השפעתם הרבה, היבטים חזותיים של פרקטיקות הזיכרון העיתונאיות נותרו שוליים בספרות המחקרית. שוליות זו הופכת משמעותית 
עוד יותר כאשר מתמקדים בייצוגים חזותיים של פליטים בישראל וברחבי העולם. המחקר הנוכחי מבקש להתערב בדיוק בנקודה זו ולחקור את 
סוגיית הפליטים ,תוך שהוא מתמקד בייצוג התקשורתי של פליטים בישראל כפי שזה בא לידי ביטוי במהלך הסיקור העיתונאי של מחאתם הגדולה 

והאופן שבו ייצוג זה תורם לתהליכי הזיכרון המשפיעים על מעמדם של מבקשי המקלט בישראל.
מחאת הפליטים פרצה בתגובה למעמדם השנוי במחלוקת ולמצבם הרעוע של קהילת מבקשי המקלט בישראל. קהילה זו יזמה בשנים האחרונות 
מספר קמפיינים במטרה לשפר את תנאי חייהם ולקדם הכרה רשמית במעמדם כפליטים. לקראת סוף שנת 2013, קמפיינים אלה הפכו למחאה 

אזרחית גדולה שנמשכה חודשיים ושיאה בהפגנות המוניות בתל אביב ובירושלים.
מתודולוגיה

המחקר הנוכחי התמקד במחאת הפליטים שהתרחשה בין דצמבר 2013 לינואר 2014 ובוחן את המסגור החזותי של מבקשי המקלט בישראל. 
העניין הרב שעוררה מחאה זו והסיקור האינטנסיבי לה זכתה מהווים הזדמנות מחקרית חד פעמית לבחון את האופן בו מבנה התקשורת באופן 

ויזואלי את השיח כלפי מבקשי מקלט בישראל. 
המחקר התמקד בשני יומונים מובילים בישראל -- הארץ ו-ישראל היום. שני יומונים אלו פועלים במסגרת אידיאולוגית ופוליטית שונה, נבדלים 
במידת החשיפה שלהם ומשפיעים  במידה ניכרת על השיח הציבורי בישראל. במסגרת המחקר נותחו 79 תצלומים )38 בהארץ, 41 בישראל 
היום( שהופיעו בעמודי החדשות. תמונות שהופיעו בחלקי העיתון האחרים )מוספי מגזין לדוגמה( לא נותחו מכיוון שתמונות חדשותיות נתפסות 

כטבעיות ואמינות ונהנות מהילה של אובייקטיביות. 
 ,)Deacon, Pickering, Golding, & Murdock, 1999( התמונות עצמן נותחו בשיטות ניתוח איכותניות תוך כדי שימוש בטכניקות ניתוח סמיוטיות
בהן גם הרטוריקה של הדימוי )Barthes, 1977(. ניתוח זה התמקד במסר הלשוני המלווה את התמונה, במסר הדנוטטיבי של התמונה המכיל את 
המרכיבים העובדתיים של התצלום ובמסר הקונוטטיבי של התצלום העולה מקריאה פרשנית שלו. בנוסף, השתמשנו ב-"שלושת מבחני הבחירה" 
של אוונס )Evans, 1978(. אלו הם קריטריונים פרקטים הבוחנים האם תצלומים )א( מציגים אירוע שגרתי בצורה לא-שגרתית, האם הם )ב( מציגים 

את הרקע הרלוונטי להבנת ההקשר והנושא של התצלום והאם הם )ג( מתווכים את המשמעות והחשיבות של הנושא המצולם.
ממצאים

שלושה תמות חזותיות בולטות עלו מניתוח התצלומים שהתלוו לסיקור מחאת הפליטים ב-ישראל היום וב-הארץ. אחד המסגורים הבולטים הציג 
את הפליטים כאיום על החברה הישראלית ועל הסדר החברתי. במסגרת זו, העיתונים הציגו אירועים מהמחאה כ-"זירות פשע", השתמשו בייצוגים 
חזותיים המעלים קונוטציות של הפגנות אנטי-ישראליות או של אוייבי ישראל, והציגו את הפליטים כהמון אדם אשר עצם תנועתו מאיימת על 

הסדר הציבורי.
בנוסף, נמצא כי במקרים רבים הוצגו הפליטים כקורבנות. מסגור זה מתעלם מהיות הפליטים סובייקטים מוחים, הפועלים להכרה במעמדם, ומציג 
אותם כאובייקטים חסרי אונים שאינם יכולים לשנות או להטיב את מצבם. מסגור זה התאפשר באמצעות שימוש בתצלומים המעלים קונוטציות 
של אסירים במחנות עבודה, תצלומים המציגים את מחאת מבקשי המקלט כרצף של אירועים כאוטיים ולא מאורגנים ובאמצעות תצלומים 

הקושרים חזותית בין הפליטים לניצולי שואה בפרט ולזיכרון השואה בישראל בכלל. 
לבסוף, רוב מוחלט של התצלומים מציג את הפליטים בדרך המעבירה אותם דה-הומניזציה. מסגור זה מתבצע על ידי מספר טכניקות: בכשליש 
מהמקרים ייצוגה החזותי של מחאת הפליטים אינו מציג פליטים. וכשהם כן מוצגים, הם לרוב מצולמים במסגרת קבוצתית )לעומת צילומם 
כפרטים(, כאשר פני הפליטים אינם ניתנים לזיהוי. יתרה מכך, במרבית המקרים, הפליטים צולמו בלונג-שוט )Long Shot( ומלמעלה כלפי מטה, 

 .)Deacon et al., 1999( טכניקות צילום המתוארת בספרות כמרחיקות ומחלישות את המצולמים
סיכום ומסקנות

בהתבסס על ניתוח איכותני של 79 תצלומים, משני עיתונים מובילים בישראל, המסקרים חזותית את מחאת הפליטים בישראל, המחקר הנוכחי 
חושף שלושה מסגורים בולטים. הפליטים מיוצגים כמאיימים על החברה הישראלית, כקורבנות ובמקביל עוברים דה-הומניזציה. 

יש שיטענו כי הצגת הפליטים כקורבנות למעשה מטיבה עם הפליטים, שכן היא יכולה להוביל לקידום האינטרסים שלהם ולהטבה במעמדם. אולם, 
אנו טוענים אחרת. הצגת הפליטים כקורבנות מצד אחד וכאיום לחברה מצד השני מזמינה את המסקנה שעדיף לפליטים עצמם לו יחזרו לארץ 
מוצאם. יתרה מכך, הצגת הפליטים בהקשרים הללו, תוך דה-הומניזציה שלהם, גורמת לייצוגם כ"אחרים". ייצוג המקשה, ואולי אף מונע, את 

 .)Kritzman-Amir, 2009( קליטתם בחברה המארחת
התבוננות במסגורים החזותיים האמורים מבעד לפריזמה תיאורטית הקושרת בין הכרה בזיכרון קולקטיבי להכרה במעמדם של הפליטים, מסמנת 
את הסיקור החדשותי כמאיים על סיכוייהם של הפליטים לזכות בהכרה זו. כאשר סיפור חייהם וסיפורם ההיסטורי של הפליטים אינו מסופר, הם 
הופכים לכאורה לישויות "נטולות זיכרון", בני אדם ללא עבר, ואי לכך למי שכלל אינם זכאים להכרה כפליטים - אותו מעמד ייחודי אשר עשוי היה 

להקנות להם זכויות פוליטית והגנה.

ייצוג העיר ירושלים  בקולנוע הישראלי  - המבט הכפול 
ד"ר מיכל פיק חמו, האוניברסיטה הפתוחה

מסוף המאה התשע-עשרה עד למחצית המאה העשרים הסינמטוגרפיה  המייצגת את העיר ירושלים משלבת דימויים של קדושה עם דימויים 
של חולין. ייצוג דיכוטומי שמבטא את היחס האוניברסאלי התרבותי-היסטורי והרגשי כלפי העיר. אך בשלהי שנות השישים משתנה הייצוג. הניצחון 
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המובהק ב'מלחמת ששת הימים' מספק מבט נוסף על העיר, המקודש והיומיומי מצומצמים למורכבות הרמונית המעוצבת כפן אחד ומהותי של 
העיר  ובצידם מושם דגש על תפקידה הלאומי. מבט חדש זה, מעשיר אמנם את אפשרויות ההתבוננות בעיר אך מתעלם ממורכבותה הפוליטית.

ירושלים מתועדת בקולנוע העולמי כבר בסמוך להמצאתו )1895(. בסרטים המוקדמים שצולמו )החל משנת 1897( על ידי יזמי קולנוע שהגיעו 
לאזור מרחבי העולם, נוכח המתח המתמיד בין קדושה לבין מעשה השואב את השראתו מדימוי העיר בספרות ובאמנות. סרטים אלה מתמקדים 
בנופים ובאתרים שמסמלים את ערש הנצרות ובסמטאות העיר העתיקה על רבעיה השונים. גם בקולנוע הארץ-ישראלי שהופק ב'תקופת היישוב' 
ובקולנוע הישראלי המוקדם שהופק מכינון המדינה עד לשלהי שנות השישים  מיוצגת העיר באופן דומה. הסרטים מציגים את האתרים הקדושים 

לשלוש הדתות, בצד אלה מתועדים הקמת המוסדות הציוניים והתחדשות היישוב היהודי בירושלים כמרכיב בחיי היומיום. 
הסרטים שהופקו בסמוך לשנת 1967, מבטאים יחס שונה אל העיר. הניגודיות שאפיינה היסטורית את הסרטים הוחלפה בכפילות משלימה, 
מגשרת. כרך סואן שהוא בירה היסטורית מורכבת. הסתכלות כזו על העיר מבטאת שכחה קולקטיבית של מתחים גאו-פוליטיים ולאומיים שפועלת 
בדומה לתיאורו של בנדיקט אנדרסון )Anderson ( את "האמנזיות החיוניות לקיומן של אומות" ואת התנאים הטראומטיים להתפתחות נרטיב 
לאומי: "טבעו של כל שינוי בתודעה [ההיסטורית המשותפת] שהוא גורם לשכחה טיפוסית. אלה הן הנסיבות להווצרות נרטיבים חדשים" )1983: 
204(. בדומה  לזיכרון האנושי הפועל להדחקת טראומות שהתרחשו בעבר אך עלול לשוב ולהתפרץ במקום ובזמן לא צפויים, כך זיכרון המלחמה 
שפרצה לאחר תקופת המתנה  מורטת עצבים שלוותה ברגשות של אימה ופחד הודחק ומופיע בסרטים באופן מרומז. לכאורה, פניה של העיר 
מבטאים הרמוניה. בירה שמשלבת בו-זמנית היסטוריה עתיקה ונוכחות של שלוש הדתות עם  ניחוחות אוריינטליים מקומיים והיותה כרך מודרני 
סואן.  האופן ה"טבעי" לכאורה שבה מוצגת המורכבות המיוחדת לעיר לאחר המלחמה, פועל באופן אפקטיבי כיון שהוא מסיט את תשומת הלב 
מהממד הפוליטי המתקיים בסרטים.  זוהי מהותו האסתטית של 'המבט הכפול' על העיר שמנכיח ומשכיח בעת ובעונה אחת את השינוי הלאומי 

ההיסטורי ואת המאוים והמפוצל המובלע והמשתמע מהמבע הקולנועי.  
המבט המיידי חושף את העיר כאתר של שינוי מפריפריה מוזנחת המאכלסת ניגודים תרבותיים, לאומיים וחברתיים, לבירה היסטורית. הסרטים 
מתעלמים  מהתוצאות הגאו-פוליטיות של המלחמה וממשיכים ומציגים תמונה משלימה וסובלנית לבני כל הדתות המתגוררים בה. ייצוג כזה שירת 
את עלילות הסרטים ואת המאפיינים האידיאולוגיים של הדגמים הקולנועיים שאליהם משתייכים הסרטים  ואף תרם לפופולריות שלהם. אולם בה 
בעת, קולטת עדשת המצלמה את מורכבותה הפוליטית של העיר. ניכור, זרות ואף פוטנציאל להתנגשות שחותרים תחת אפשרות של סובלנות 

והרמוניה בינ-דתית אולם אלה אינם לוקחים חלק בעלילות המודרניסטיות של הסרטים  ולכן נותרים ברמה הסמלית. 
הכפילות המשתמעת מייצוג העיר מקבלת חיזוק באמצעות ייצוג הגיבורים. בדומה לאנלוגיה האפלטונית המתקיימת בין האותיות הגדולות לאותיות 
הקטנות וממשילה את מבנה המדינה למבנה הנפש,  כפילות הייצוג פועלת בהתאמה כך שנוצרת  זיקה בין עיצוב המקום לבין ייצוג הפרט. כשהעיר 
ירושלים מוצגת ככרך מודרני, מתנהלים גיבורי הסרטים תוך שליטה עצמית ודיכוי תשוקותיהם  וכשנחשפים פניה המשתנים של העיר ומודגשים 
הניגודים שמאכלסת העיר ירושלים מעומתים הגיבורים עם המציאות וחווים זעזועים נפשיים. החרדות וחוסר השקט  שחווים גיבורי הסרטים, הם 
אנלוגיים להתפרצות פניה המשתנים של העיר מבעד לייצוג הרב-תרבותי הסובלני של הכרך. מורכבותה הפוליטית של העיר נחשפת כך שהממד 
החזותי משלים את הממד הרגשי ולהיפך. כזו היא ירושלים שבה מתגורר אלי, גיבור הסרט  "שלושה ימים וילד" )זוהר, 1967( שהיא חסרה ייחוד 
לאומי אך המשבר הנפשי  שחווה הגיבור מועצם באמצעות חשיפת השינויים האינטנסיביים בפניה של העיר;  הסרט "כל ממזר מלך" )זוהר, 1968(, 
מעוצב באמצעות מבטו של המינגס, עיתונאי זר החווה בלבול לנוכח פניה המפוצלים של העיר;  כזו היא גם חווייתה של תמר, אלמנת מלחמה 
גיבורת הסרט "מצור" )Toffano, 1969(, שמוצפת ברגשות מנוגדים של אבלות ופריחה המגולמים בנוכחותה באזורים השונים של העיר; ובסרט 
"מרגו שלי" )גולן, 1969( מתאחד הזוג על רקע טיול בעיר העתיקה ומפגש עם נציגי שלושת הדתות  כשהם חולפים על-פני שוטרים ומחסומי 

משטרה. מצבם הנפשי של הגיבורים הוא אם-כן אלגורי לכוחות המסוכסכים המעצבים את פניה של העיר.
ההיסטוריון מארק בלוך Bloch 1940((,  עמד על-כך ששימוש בעדות בלתי מכוונת ובלתי ישירה )שאינה תעודה היסטורית(, מספקת מידע 
ומסגרת התייחסות רחבה לתהליכים תרבותיים ארוכי טווח מעבר להתמקדות באירוע  ההיסטורי המדובר. הקולנוע, לפי-כך הוא מקור למידע 
היסטורי-חברתי. חוקר הקולנוע אנטון קייס )Kase 1989(, מיחס אף הוא לסרטים את היותם מסמך אוטונומי ומקור למידע חברתי-היסטורי. 
סרטים היסטוריים מפרשים לציבור הרחב את ההיסטוריה הלאומית, ואגב כך מייצרים, מארגנים, ובמידה רבה אף מאחדים את הזיכרון הקולקטיבי. 
כלומר בנוסף לייעודם המקורי-בידורי של סרטי הקולנוע העלילתיים, ככל טקסט תרבותי ניתן לקוראם במספר רבדים של פרשנות במקביל. גם 
על-פי ההיסטוריון הצרפתי  מארק פרו )Ferro 1983(, סרטי קולנוע הם מקור מהותי להבנת תפיסת התודעה הקולקטיבית של החברה שבה 
ולמענה נוצרו הסרטים. בצד היותו של הסרט מוצר בידורי-מסחרי, הסרט הוא מסמך היסטורי לגיטימי שמספק מידע על המציאות ההיסטורית 
בעת הפקתו, כיצד הובנה התקופה, כיצד היא עוצבה בין אם יוצגה או נקלטה בעדשת המצלמה. כך גם סרטים תיעודיים אמנם מתעדים אירועים 
בעת התרחשותם אך גם מכילים מבלי משים עדויות להבנת התקופה והשנים שבהם הופקו. עמדה תיאורטית זו מכתיבה את המתודולוגיה בה 
נוקט המאמר. איתור וחשיפה של מידע שמתקיים בטקסט הקולנועי באופן גלוי או  "מבלי משים"  כגון בחירת אמצעי המבע הקולנועי יספק הסבר 
נוסף לזה העלילתי שבו עוסקים הסרטים והמתח ביניהם ישפוך אור על התקופה ועל השפעתה ההיסטורית. המבט הנוסף על העיר ירושלים אותו 
מציגים היוצרים, גם אם אינו מבשיל לכדי אמירה מגובשת ומוצג באופן מהוסס, מסווה, בהיסח הדעת או ללא עימות הוא שמאפשר לחשוף את  

מורכבותה הפוליטית של הבירה הלאומית ששינתה את פניה ואת תחושת האיום הארוגה בהם מלכתחילה. 
כדי להתחקות אחר השינוי ההיסטורי שחל בשנים אלה בייצוג העיר בקולנוע הישראלי, אתאר תחילה כיצד יוצגה העיר ירושלים עד לראשית המאה 
העשרים, אעמוד על הקשר בין התחדשות העיר בימי העלייה השלישית בתקופת התבססות ערכי התנועה הציונית לבין השינוי שחל בייצוג העיר 
באמנות; אתאר את השפעת השינויים על אופיו של התיעוד הקולנועי של ירושלים החל מהמצאת המדיום עד להקמת מוסדות המדינה ולבסוף 

אצביע על השינוי שחל בתפיסת העיר בסרטי הקולנוע הישראלי במהלך שנות השישים של המאה העשרים.

ייצוג השואה בתקשורת הספורט הישראלית
ד"ר אילן תמיר, אוניברסיטת אריאל בשומרון

למרות שינויים משמעותיים שחלו ביחסי ישראל-גרמניה, כפועל יוצא מתהליכים רבים ומגוונים, השואה עודנה מהווה את אחד הנדבכים המשמעותיים 
בזיכרון הלאומי המשותף בישראל )Meyers & Zandberg, 2002(. יחד עם זאת, התפיסה ביחס למקומה בחברה הישראלית עברה שינוי, עד כדי 

.)Zandberg, 2014, p. 109( "טריוויאליזציה של הזיכרון הטראומתי"
ולעמוד על  המחקר הנוכחי מבקש לבחון את חדירתה של השואה למרחב הספורטיבי, כפי שהדברים באים לידי ביטוי בסיקור התקשורתי, 
ההקשרים בהם נעשה שימוש בשואה בזירה הספורטיבית. בכך, ניתן יהיה לעמוד על שינויים שהתרחשו ביחס למקומה של השואה בחברה 

הישראלית ובמקביל, לשרטט גם את תפקידו של הספורט עבור אוהדיו.
ממצאי המחקר חושפים שימושים מגוונים בשואה, במישור אחד, של הבניית הזהות - מוצגת השואה בהקשרים של קונפליקט מן המצד האחד 
ואינטגרציה מן הצד השני. במישור הנוסף – הפוליטי - נמצאת השואה בטווח שבין המחאה ובין העצמה. כך למשל, ניתן לזהות ייצוגים של השואה 
בהקשרים של השפלה, אך גם כמקור לגאווה. השואה משמשת לא אחת כמנגנון לשרטוט גבולות תחום ההרשאה במגרשי הספורט, לצד הצגתה 
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כמנוף לעידוד הישגים.
ספורט חברה ופוליטיקה

במובנים רבים הספורט הוא אחת התופעות המרכזיות, החשובות והמתפתחות ביותר בזמננו, שכן הוא חוצה גבולות של מעמד גזע מין דת 
ולאום. פעילויות הספורט קשורות בקשר הדוק לרווח כלכלי, להגדרות בסיסיות של זהות, לטיפוח וחיזוק רגשות לאומיים, לבריאות, לטכנולוגיה 
ועוד )Houlihan & Malcolm, 2016(. הספורט משמש כסוכן חברתי אשר תורם להפנמת הערכים הנחוצים להמשך קיומה התקין של המסגרת 
החברתית, האזרחית והדמוקרטית. פעולות המבוצעות דרך קבע ובאופן שגרתי על מגרשי הספורט, מקבלות משמעות ומהוות סדנא להפנמת 
ערכים, כמו ציות, קבלת מרות, משמעת, היררכיה, סובלנות ועוד. הספורט גם מעודד את הניעות החברתית ומאפשר ליחידים וקבוצות לפרוץ את 

.)Tamir, Limor & Galily, 2015( מסגרות הריבוד החברתי
אוהדים

אהדת הכדורגל היא תופעה חברתית בעלת ממדים עצומים. היא מקיפה מיליוני אוהדים שהולכים למגרשים או צופים במשחקים דרך מסכי 
הטלוויזיה והאינטרנט. יש הטוענים שאוהדי כדורגל, אשר חיים במציאות שבה הולכות ופוחתות ההזדמנויות לקיים פעילות שיש עמה התרגשות 
ספונטנית, למעשה "מחפשים אחר ריגושים" )Ben-Porat, 2010, p.281(. הכדורגל נותן מקום מפלט לאוהדים, אשר מכלים את עיקר זמנם 
בעבודה, בה משגיחים עליהם ומפקחים עליהם ללא הפסקה. כשמגיעים למגרשים נוצר "פנאופטיקון הפוך", בו האוהדים הופכים להיות המשגיחים 
האקטיביים על השחקנים והמתרחש במשחק )Dunning, 1999(. עבור האוהדים, אצטדיון כדורגל מהווה "תחום הרשאה" שבו מותרים דברים 
שאסורים מחוץ לאצטדיון, כמו דיבור בלשון "בלתי נורמטיבית". לא מפליא אם כך, שהאהדה מוצגת בתקשורת בדרך כלל, כחוליגנית ואוהדים 

 .)Jenson, 1992( מוצגים כקיצוניים, אלימים, ובעלי שיגעון והתנהגות לא נאותה
 Bernhardt, Dabbs( ההזדהות של האוהדים עם הקבוצה גבוהה, עד כי היא משפיעה על מצב הרוח של האוהדים, ההתנהגות ואפילו על בריאותם

)Jr., Fieldman & Lutter, 1998
החברה הישראלית והשואה

למאורעות השואה ופשעי הנאצים, שהתרחשו במלחמת העולם השנייה, ישנה השפעה דרמטית על היחסים בין מדינת ישראל לגרמניה, שכן שואת 
העם היהודי היוותה את אחד הנימוקים המוסרים לזכותם של היהודים למדינה עצמאית, אשר תגן על העם היהודי מפני האנטישמיות ותאפשר 
 Zertal,( לעם היהודי לנהל את חיוו באופן עצמאי. ניתן לומר כי  השואה, באופן כללי, מהווה מרכיב משמעותי ביצירת הזהות הישראלית-ציונית
2011( ונוכחותה בציבוריות הישראלית בולטת בכל מרחבי החיים )Zimmerman, 2014(, בין השאר בגלל שימושים פרגמטיים שעושים מנהיגים 

.)Wolffsohn, 1993( פוליטיים בשואה באופן תדיר לצרכים פוליטיים
בעת הקמת המדינה ובשנותיה הראשונות, גרמניה נתפסה בישראל כאויב של העם היהודי וחרם כמעט גורף שרר בישראל על גרמניה, שפרושו 
חוסר מגע עם גרמניה )Weitz, 2011(. משך שנים, השואה והנצחתה היו מקודשים בחברה הישראלית. התייחסות קלילה או מבדחת לנושא הייתה 
 Zertal, 2011; Zimmerman,( בפועל, החברה הישראלית ביקשה להפוך את השואה לנוכחת בכל מרחבי החיים .)Zandberg, 2014( בגדר טאבו
2014(. משנות ה-90 ואילך הציבור הישראלי היה מוכן להתמודד עם גרמניה גם בתחומים אחרים, עקב התמעטות ניצולי השואה, ומורשת הזיכרון 
לשואה שהונצחה בספרים וסרטים, ללא קשר ישיר לגרמניה. באופן טבעי, הדור השני והשלישי של ניצולי השואה בישראל מביט על המציאות 
בצורה מעט מורכבת יותר )Zimmerman, 2014(. ביטוי לכל אלה ניתן לראות במגמות חדשות בקרב ישראלים, אשר רואים, יותר ויותר, בגרמניה 
ובמיוחד בברלין כיעד תיירותי, בניגוד לתפיסת העבר כי גרמניה היא אדמת "המוות". במקביל, תיירים מגרמניה הפכו למקור הרביעי בגודלו לתיירות 
בישראל. ישנן תכניות רבות לחילופי נוער וסטודנטים וגם מותגים גרמניים נמכרים בישראל באהדה )גרטלר, 2003(. מחקרים מצביעים על כך 
שהיחס של ישראלים למוצאי צריכה וחברות גרמניות עבר שינוי משמעותי אף הוא. )Bartos, 2007(. ובכלל, גרמניה מהווה שותפה משמעותית 
וחשובה עבור ישראל. בהתאם, ובהתחשב בזמן שחלף ממלחמת העולם השנייה, גם היחס של החברה הישראלית לשואה עבר שינוי, עד כדי 
הפיכתה, למשל, לחלק מתפריט ההומור והסאטירה בישראל )Zandberg, 2014(. החיבור בין השואה והתרבות הפופולארית "מבקש לאתגר את 
גבולות התפיסה של ייצוג השואה ולחתור תחת מוסכמות חברתיות ומסרים הגמוניים בנושא" )שטייר- לבני, 2014, 6(. מהקמת המדינה ועד לשנות 
התשעים התפיסה המרכזית הייתה ששילוב של השניים הינו מזלזל ומפחית מגודל הטראומה והסבל שנגרם שם. עבור רבים, השואה הפכה למעין 

אמונה, שבניגוד לכל אירוע היסטורי אחר, והכחשתה היא כמעט בגדר של חילול הקודש )גולדברג, 2012(. 
בקשר הספורטיבי, מחקר שנערך בישראל בחן את הסיקור שמעניקה התקשורת המקומית לנבחרת הכדורגל הגרמנית )גרטלר, 2003(. ממצאי 
המחקר מלמדים כי גם הזירה הספורטיבית משמשת בעיקרה לשימור וזיכרון השואה. הדימויים בהם בוחרת תקשורת הספורט בבואה לתאר את 
הכדורגל הגרמני, אינה משאירה מקום רב לדמיון. השחקנים הגרמנים הושוו למכונות מלחמה ולקציני אס.אס והדיווחים הדגישו את המשמעת 

והצייתנות הגרמנית, כרמיזה ברורה למלחמה. 
מתודולוגיה

המחקר הנוכחי ביקש, כאמור, לבחון כיצד באים לידי ביטוי שימושי ודימויי השואה בתקשורת הספורט. לשם כך, נערך מחקר איכותני-פרשני, אשר 
בבסיסו הסברה כי המציאות סובייקטיבית ונתונה לפיכך לפרשנויות )Jones, Brown & Holloway, 2013(. הכלי המתודולוגי שנבחר הוא ניתוח 

התוכן האיכותני לכתבות מעיתונות הספורט המודפסת והמקוונת בישראל. 
המדגם כלל את מדור הספורט של עיתון "ידיעות אחרונות", אשר נחשב למדור הספורט המודפס הגדול והנפוץ בישראל לאורך השנים ואת אתר 
הספורט הפופולארי בישראל ONE. בכל אחד מהמקורות, נותחו כל הכתבות בהן הופיעו המילים 'שואה', 'נאצים' או 'גטו' בין השנים 2014 ועד 
2016. איתור וסינון הכתבות בוצעו בעזרת "יפעת מאגרי מידע" ובסך הכל נותחו 130 כתבות ממדור הספורט של עיתון "ידיעות אחרונות" ועוד 

 .ONE 371 כתבות מאתר הספורט
ממצאים ודיון

בניסיון להבין את השימושים בשואה בספורט הישראלי ואת ההקשרים בהם היא מוצגת בתקשורת הספורט, בלטו ניתוח התוכן שני צירים 
.)Sorek, 2007( מרכזיים, בדומה למחקרים אשר עסקו בעבר בהקשרים פוליטיים של הספורט

בציר האחד, ניתן לראות את השואה על הטווח שבין ההשפלה ובין ההתייחסות אליה כמקור לגאווה. השימוש בשואה כמנגנון השפלה מתקיים 
ברמה האישית – כאשר אדם, שחקן, מאמן, משפיל מישהו ספציפי בניסיון להתגרות בו ואולי אפילו להפחית לו את המוטיבציה. ישנן דוגמאות רבות 
לכך, מהארץ ומהעולם, כאשר הבולטת שבהן, שנחשפה בתקשורת, הייתה הפנייה הישירה של שחקן הכדורסל, קפטן נבחרת ישראל, גיא פניני 
שקילל ב"קללות שואה" שחקן כדורסל מהפועל ת"א. ההשפלה מתקיימת גם ברמה הקהילתית-קבוצתית, שבה קהל אוהדים, בדרך כלל, מנסה 
להעליב את היריבים ע"י קריאה כללית של מושגי שואה. תקשורת הספורט מעניקה סיקור רב בהקשר הזה לקריאות התיגר של אוהדי הפועל 
ת"א כלפי היריבה העירונית מכבי: 'שתהיה שואה למכבי', 'סופר יודנראט', או 'נאצים'. לסיקור דומה זוכה גם קהל האוהדים של בית"ר ירושלים, 

כאשר שלטים ברוח זאת מונפים ביציעים.
בקוטב השני, כאמור, מוזכרת השואה כביטוי להצלחה ספורטיבית ישראלית, אשר התגברה על הטראומה וניצבת עתה כמנצחת. השחיין יונתן 
קופלוב מצוטט כמי שאמר "אם נשמע את 'התקווה' בגרמניה תהיה לזה משמעות גדולה בשבילי. רוב משפחתי נרצחה בשואה" )אהרוני, 17.08.14, 
10(. דוגמא נוספת היא ציטוט של עומר דמארי, כדורגלן ישראלי ששיחק במשך שלושה חודשים בקבוצת אוסטריה וינה: "מאוד סימבולי מבחינתי 

שאני התשובה למה שניסו להכחיד פה בשואה. גאה לייצג את המדינה שלנו ולהצליח דווקא כאן" )נדב צנציפר, 13.11.14, 3(.
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בציר השני, השואה משמשת לא אחת כמנגנון לשרטוט גבולות תחום ההרשאה במגרשי הספורט, לצד הצגתה כמנוף לעידוד הישגים.
הספורט, כפי שהציגו חוקרים רבים, נתפס כמרחב הרשאה, בו יכולים האוהדים לזכות באוטונומיה ושחרור ולהתנהג, בהתאם, כפי שאינם מרשים 
לעצמם בשום מקום אחר )בן-פורת, 2007(. השואה, בהרבה מאוד מובנים, מוגדרת על די תקשורת הספורט כגבול לאותו המרחב. סיקור רב 
מוקצה לתרומת של רשויות האכיפה במאבק נגד קריאות השואה. למשל, "המשטרה הודיעה כי לא תסבול קריאות גזעניות וכמובן ששירי שואה 
כלולים בתוך זה" )שיינמן וצנציפר, 11.02.13, 7(.  כך גם ניתן לזהות מאבק שמנהלות הקבוצות עצמן נגד התופעה ואפילו של העיתונאים עצמם 
שמחמיאים לקבוצות שאוהדיה לא שרים שירי שואה או מעודדים את הקבוצה שלהם בכך שהם משפילים או מעליבים את קבוצת האוהדים 

היריבה. בכך הם מגדירים ותוחמים את מרחב ההרשאה.
לא אחת נמצאו כתבות של עיתונאי ספורט אשר הגדירו את השואה כ"קו אדום" שאותו אין לחצות. כך למשל, יהונתן משעל, כתב ספורט בידיעות 
אחרונות, תיאר ילדים באים למשחקים ושומעים שבוע אחרי שבוע 'מכבי נאצים'... "זהו דבר שלא צריך להיות במגרשי ו/או ביציעי הכדורגל" )משעל, 
09.04.14, 2(. או, "לא להאמין שבישראל 2015 יהודי קורא ליהודי נאצי" )צנציפר, בן שימול ושיינמן, 14.12.15, 4(. ועל הצד החיובי: "הנה קמה 
לה קבוצה... מעולם לא נשמעו ביציע שירי שואה... קבוצה מיוחדת במינה שמבקשת להזכיר שכדורגל זה בראש ובראשונה ספורט, אחווה, ידידות" 

)ליאור, 05.05.13, 8(.
מהצד השני, מתוארת השואה כמקור לעידוד הישגים. כך למשל, ניתן למצוא סיקור רב לביקורים של קבוצות ספורטיביות ב"יד ושם" או במוזיאונים 
יהודיים באירופה, כזרז ליצרית מוטיבציה לפני משחקים חשובים. במקרים דומים מוזכרת השואה כתרומה להישג מקצועי. כך למשל מתואר הישג 

של שחקנית הכדורסל, מיכל אפשטיין, בזכות קעקוע שביצעה עם המספר של סבה ששרד את השואה ונפטר )לוי ווייס, 09.04.13, 10(.

מרכז ופריפריה: ייצוג קבוצות אתניות במהדורות החדשות המשודרות בקול ישראל
ד״ר אורלי סוקר, המכללה האקדמית ספיר

על אף היומרה של חברות דמוקרטיות ובכלל זה של החברה הישראלית לדבר בשם ההכרה והשוויון החברתי, תרבותי, פוליטי ואזרחי, המציאות 
שמתגלה שונה. הייצוג של קבוצות מיעוטים מדיר קבוצות מיעוט מהשיח הציבורי. יתרה מזאת, גם כאשר מצליחים המיעוטים להיכנס לזירה 
 Avraham, Wolfsfeld,. and( התקשורתית, אופן הייצוג שלהם מוגבל על-ידי הכוחות ההגמונים והיחסים ההיררכיים הקיימים במציאות החברתית

.)Aburaiya, 2000; Greenberg and Brand, 1994; Gross, 1998; van-Dijk 1996
מחקרים בעולם המתמקדים בייצוג מיעוטים וגיוון תרבותי בתקשורת, מתמקדים בעיקר בשידורי טלוויזיה )אברהם, פירסט ואלפנט-לפלר, 2004; 

פירסט ואברהם, 2004; פירסט ואברהם, 2007(  אולם, נושא זה כמעט ואינו נחקר בהקשר של שידורי הרדיו, ובעיקר שידורי חדשות ברדיו. 
סוגיית ייצוג מיעוטים בתקשורת קשורה לדיון ביחסים ההיררכיים המתקיימים בחברה, ולמנגנונים של הפעלת כוח ומרות. אולם, ייצוג מיעוטים אינו 

תולדה רק של היחסים המתקיימים בין קבוצות המיעוט לקבוצות הרוב, אלא נובע גם ממערכת היחסים בין "מרכז" לבין "פריפריה".
המושג "מרכז" מופיע בדרך כלל בהקשר של מוקדי סמכות, עוצמה וכוח בהם מתרחשים האירועים המרכזיים והמשפיעים בחברה. "מרכז" הוא 
גם מרחב בו מוגדרים רעיונות, אמונות וסמלים שעומדים במרכז זהותה של החברה ומעצבים את הסדר החברתי בה. לעומת זאת, "פריפריה", 
היא תוצאה של היחסים ההיררכיים המתקיימים בינה לבין ה"מרכז", תוך קבלה טבעית של הסדר החברתי שהוא מתווה )קימרלינג, 1995; 
))Hoffman, 1980. לחלוקה בין "מרכז" ל"פריפריה" משמעויות גיאוגרפיות, כלכליות ופוליטיות אך יש לה גם ביטוי בהבדלים אתניים, תרבותיים 
ולאומיים )אברהם, 2001; רודד וצפדיה, 2006; עזריהו, Frank, 1967(  ;2007. וכך, החלוקה בין  "מרכז" ל"פריפריה" קובעת, בין השאר, מי מחזיק 

בתפקידים, באילו סוגי תפקידים ומי משפיע ומי מושפע, אך גם את האופן שבו מוצגות הקבוצות בתקשורת לאור מיצובן במרחב הגיאוגרפי. 
מחקר זה שמתמקד בייצוג קבוצות אתניות במהדורות חדשות המשודרות בקול ישראל, משלב שתי גישות בחקר "מרכז" ו"פריפריה". הגישה 
החברתית שמתמקדת בעיקר במשתנים חברתיים מגזריים והשפעתם על יחסי הכוחות בחברה,  והגישה המרחבית, הבוחנת יחסים היררכיים 

ואי-שיוויון במרחב הגיאוגרפי. 
את החלוקה בין "מרכז"  ל"פריפריה", על הקבוצות החברתיות המרכיבות אותה, לא ניתן להבין ללא בחינת תפקידה של התקשורת בהבניית 
קטגוריות אלו. בכוחה של התקשורת, כנציגה מובהקת של ההגמוניה להחליט מי שייך לקבוצת הרוב ומי לקבוצת המיעוט ובאיזה אופן יוצגו קבוצות 

 .)Hall, 1997; Gitlin, 1979 ;2001 ,אלו )אברהם
הקבוצות האתניות בהן מתמקד מחקר זה הן: מזרחים, ערבים  )בעלי אזרחות ישראלית(, מהגרים )מאתיופיה וברית המועצות לשעבר(,  מהגרי 

עבודה ומסתננים/פליטים.
המדגם מתייחס לשידורי חדשות ששודרו בקול ישראל מינואר 2010 עד דצמבר 2012. אופן הדגימה תוכנן כך שנבדקו מהדורות ששודרו בשעות 

שונות ובימים שונים. סה"כ נבדקו 753 מהדורות במהלך 36 החודשים.
שיטת המחקר שנבחרה היא ניתוח תוכן כמותי. המרכיבים נבחרו לאור ההיבטים התאורטיים המקובלים במחקרי ייצוג: 1. עצם קיום הקבוצה 
במהדורת החדשות. לצורך זה נערכה ספירה כמותית של האייטמים בהם הופיעה קבוצת המיעוט האתנית במדגם שנבחר. 2. איכות הצגת 
הקבוצה במהדורה: באיזה הקשר הדמות מוצגת? כיצד התנהגותה מוצגת? מה המידע שמדווח לגביה? אילו תפקידים מייחסים לה? 3. מערכת 

יחסי הגומלים שבין קבוצת הרוב לבין הדמויות המוזכרות מקבוצת המיעוט.
ממצאים בולטים בשלב הנוכחי של המחקר

נושאי הידיעות החדשותיות מגוונים. שיעור  האייטמים שעסקו בנושאי אלימות ופשע, אירועים בטחונים ופליליים היה הגבוה ביותר - 32.9% מבין 
הנושאים שנבדקו.  הקבוצה לה ייצוג גבוה ביותר בסוג זה של אירועים הם ערבים 41.6%, מסתננים וקבוצות זרים אחרות מוצגים ב 30% מהידיעות 

החדשותיות ואילו יהודים רק ב-25%. 
בשנים בהם מתמקד מחקר זה החלו להישמע קולות בקרב החברה הישראלית שקראו לחסום את כניסתם של מהגרי עבודה ומסתננים למדינת 
ישראל בכל דרך אפשרית, אם באמצעות חקיקה או סגירה הרמטית של גבולות המדינה. וכך, כפי שעולה ממהדורות החדשות 76.7% מהאייטמים 
שעסקו במהגרי עבודה ומסתננים, התמקדו בנושאי מדיניות, חקיקה ורגולציה ואילו שאר האייטמים, למעט כמה אייטמים העוסקים במחאות או 

בתאונות,  דיווחו אודות אירועי פשע ואלימות. 
 מבחינת חלוקה מרחבית בין "מרכז" ופריפריה" ניתן לראות מאפיינים גיאוגרפיים ברורים של הקבוצות השונות. רוב המסתננים  ממוקמים במחוז 
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תל אביב )כ-59%( או הדרום )כ-22%( ומאזור תל אביב )כ-72%( או אילת וגבול מצרים )כ-23%(; רוב הדמויות שזהותן האתנית היא ערבית 
ממוקמים במחוז צפון )50.9%( כאשר רובם מגיעים מישובים שאינם יהודים )72.2%( ואילו  קבוצה מצומצמת יותר מגיעה ממחוז דרום )22.4%(  

- מבאר שבע וישובים בנגב. הדמויות שזהותן האתנית יהודית מגיעות ממגוון גדול יותר של מחוזות ואזורים.
תמונה מעניינת עולה במחקר מבחינת הדמות המרכזית באייטם. וכך כאשר בוחנים את הדמות המרכזית באייטם אל מול הקבוצה אליה מתייחס 
האייטים,  כאשר מדובר על יהודים התמונה שעולה היא  שב-100% מהאייטמים שעסקו ביהודים הדמות המרכזית הייתה של יהודי. תמונה שונה 
במעט עולה כאשר בוחנים אייטמים העוסקים בערבים. רק ב-91% מהאייטמים בהם הקבוצה היא ערבית גם הדמות המרכזית היא ערבית )ב-9% 
מהאייטמים הנותרים הדמות המוצגת באייטם היא של יהודי(. יתרה מכך, דמות ערבית אינה מופיעה באייטמים בהם הקבוצה היא של יהודים או 
במהגרי עבודה או מסתננים.  כאשר מדובר על אייטמים בהם הקבוצה האתנית היא מסתננים או מהגרי עבודה,  נוכחותה של דמות מזהות אתנית 

יהודית נעה בין שליש לחצי מהאייטמים הללו.
חשיבתו של מחקר זה היא בשל התמקדותו בייצוג קבוצות אתניות במהדורות חדשות ברדיו, היבט שלא נחקר עדיין בישראל. בנוסף, שידורי חדשות 
הינם פורמט קונצנזואלי שאמור לשקף את הערכים והתפיסות המרכזיות בחברה. בשל התמקדותם של החדשות בהיבטים פוליטיים, כלכליים, 
משפטיים וחברתיים ניתן ללמוד באמצעותן בהקשר של מחקר זה, על היחסים ההיררכיים המתקיימים בין "מרכז" ו"פריפריה" אם בהיבט החברתי 

או המרחבי.
חזרה לתוכן העניינים

מושב 5: הוראת תקשורת ואוריינות תקשורתית
יו"ר: פרופ' אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה

מגיב: ד"ר צוריאל ראשי, המכללה האקדמית הרצוג ואוניברסיטת בר-אילן

תחום השיפוט של חינוך למדיה
ד"ר ארנת טורין, האקדמית גורדון וד"ר יונתן פריזם, אוניברסיטת קונטיקט

ענינו של מחקר של זה בתפיסת תחום " אוריינות מדיה" בקרב 63 חוקרי תקשורת ישראלים ואמריקאים. הנחקרים התבקשו לדרג את מידת 
הרלבנטיות של שלושים נושאים מפוברקים לעבודת סיום בקורס "אוריינות מדיה". נמצא כי נושאים שעניינם מדיה חדשים, תרבות פופולרית, ילדים 
ובני נוער, נתפסים כרלבנטיים יותר מאשר נושאים שעניינם מדיה וותיקים, קבוצות גיל אחרות ותרבות קאנון. מעמדה של הגישה "ההגנתית"  עדין 

חזק מאוד ואליה מצטרפים נושאים שעניינם הפקה והעצמה באמצעות המדיה. 
רקע תיאורטי- ריבוי ההגדרות של אוריינות מדיה

 החל משנות השמונים זכתה אוריינות מדיה להגדרות רבות. עצם החתירה והמאמץ להגיע להסכמה מדגימה אי נוחות מסוימת בשדה. לאורך 
השנים נערכו כנסים וסימפוזיונים סביב הניסיון להגדיר את האופי והמטרות של התחום הנמצא בצומת בין תקשורת, חינוך וקולנוע. בנוסף, התחום 
הושפע רבות מפדגוגיה משחררת ומקונסטרוקטיביזם, כמו גם מפמיניזם ומאנטי צרכנות. ומאז ועד היום היה הומה ותוסס בתנועה שלו קדימה 

ולצדדים, ואולי משום כך זימן כל כך הרבה ניסיונות לגידור. 
 Jobeam ))Journal of Broadcasting and אחת הפעמים האחרונות שהתקיים דיון פומבי בנושא, הייתה בשנת 2011 מעל גבי דפי כתב העת 
the Mediaבין שני החוקרים האמריקאים, רנה הובס וג'יימס פוטר. תפיסתו של פוטר משתקפת בטענותיה של הובס כנגדן.  ראשית, טוענת 
הובס, התיאור העולה מתוך סקירת התחום על ידי פוטר הוא  בעיקר של גישות הגנתיות. הבחירה לתאר תכניות התערבות סביב התחומים של 
סטריאוטיפיזציה, מיניות, אלימות ובריאות היא השתקפות של התפיסה שאוריינות מדיה נועדה לחסן אנשים צעירים מפני השפעותיה השליליות של 
המדיה. בעשור האחרון עם עלייתם של המדיה החברתית וכלים דיגיטליים נוספים, השתנה מרכז הכובד של ההוראה בכיתות אוריינות מדיה. במקום 
צרכנים פאסיביים הפכו התלמידים ליצרנים אקטיביים. הקנייה של היכולות הטכנולוגיות, שאינה מוגבלת רק לפרקטיקה המעשית, לוקחת בחשבון 

את ההנאה שיש לילדים ובני נוער ביצירה ומעבירה את הדגש מחיסוניות אל עבר  חינוך אזרחי והעצמה של ילדים כבעלי יכולת להגיב וליצור. 
שנית, הובס טוענת כי דגש היתר של פוטר על הגנתיות נובע מכך שהוא מתבונן בתחום מתוך הזווית של לימודי תקשורת ומדעי החברה, וביתר 
דיוק מתוך העיניים של מחקרי האפקטים של מדיה. אך חלק נכבד מהעשייה המחקרית בתחום של אוריינות מדיה אינו מתהווה עוד במגרש של 
לימודי מדיה. קהילת אוריינות מדיה הפכה בעשור האחרון ליותר גלובלית ובין-תחומית מאי פעם. זווית העיון בה בחר פוטר מחמיצה את הפעילות 
הרבה של חינוך למדיה, מחקר ופיתוח חומרי למידה שנעשתה על ידי חוקרים ומחנכים מתוך דיסציפלינות דוגמת לימודי תרבות, רטוריקה, 

סמיוטיקה, קולנוע וחינוך טכנולוגי.
 הטענה השלישית נוגעת למשמעות העמוקה של מושג החינוך המשתמעת מן המאמרים והמחקרים אותם בחר פוטר לציין כמייצגים של התחום. 
פוטר מכוון את הזרקור על שינוי עמדות והתנהגות. אך התפיסה שהתגבשה בעשור האחרון התרחקה מלשכנע תלמידים להמיר את עמדותיהם. 
במקום זאת ישנה שאיפה להוביל אותם לפתח מיומנויות חקר ביקורתיות. לשיטתה של הובס, כאשר החינוך למדיה נעשה מתוך גישה של 
אפקטים של מדיה, הפדגוגיה היא של שכנוע. לעומת זאת  כאשר הגישה ללמידה היא קונסטרוקטיביסטית, היא מעודדת את התלמידים  להיות 
חוקרים ויוצרים אלטרנטיביים. הובס מוסיפה כי התעצמות האוריינות הדיגיטלית כסוג של אוריינות מדיה הביאה מעצבי מדיניות בחינוך להכיר בצורך 

לשלב הנושא בבתי הספר.
 בעוד שהובס מתייגת את פוטר בראיה הגנתית בלבד שמצמצמת את תחום אוריינות המדיה, פוטר מאשים את הובס בהרחבת ההגדרה של 
אוריינות המדיה לתחום החינוך והתעלמות מהמורכבות של התחום שנרקמה בהיסטוריה של גלי התפתחות לימודי המדיה. לאור המחלוקת 

הטעונה שהשתקפה מן הדיאלוג בין הובס לפוטר, ביקשנו לבדוק כיצד מגדירים חוקרי מדיה את ליבת וגבולות התחום. 
מערך המחקר

כדי לחקור את האופן שבו חוקרי מדיה בארץ ובארה״ב מגדירים את תחום אוריינות המדיה, שלחנו שאלון מקוון שבו התבקשו הנחקרים לדרג את 
מידת הרלוונטיות של נושאים לעבודות גמר בקורס אוריינות המדיה. השאלון כלל 30 נושאים מפוברקים לעבודת סיום בקורס שנושאו "אוריינות 
מדיה". השאלון נשלח אל בעלי תואר דוקטורט ולכמה תלמידי דוקטורט בתחום לימודי המדיה מתוך רשימת כתובות הדואל של חברי האגודה 
הישראלית לתקשורת. בצד האמריקאי ביקשנו מעמיתים מוכרים בתחום חקר המדיה לענות על השאלון ולגייס עבורנו משתתפים נוספים בעלי 
דוקטורט או סטודנטים לתואר שלישי. הגענו ל63 משתתפים מהם 30 ישראלים ו- 33 אמריקאים. מכאן עלינו להדגיש שמדגם הנוחות משקף 

רשת קשרים מסוימת שהיא בעלת השלכות על התוצאות. 
ממצאים

מצאנו דמיון בין חוקרי המדיה האמריקאים לישראלים בשיפוט הרלוונטיות של נושאי העבודה להוראת אוריינות המדיה. שלושה מתוך חמשת 
הנושאים הבדיוניים לעבודת סיום בקורס אוריינות המדיה קבלו את מרב ההסכמה כרלוונטיים לנושא. וארבעה נושאים מתוך חמשת הנושאים 
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שדורגו בתחתית היו זהים. ההסכמה על הרלוונטיות של העבודות נסבה על סוגיות של איכות בטלוויזיה לילדים וכן מידע על תאגידי מדיה ובעלויות 
אחורי הקלעים שמעמיק הבנה של אינטרסים כלכליים. גם הרתימה של מדיה חדשים לאקטיביזם פמיניסטי זכתה לדירוג גבוה בשתי הקבוצות. 
הנושאים שקבלו ציונים נמוכים ונתפסו כלא רלבנטיים לקורס אוריינות מדיה היו ההיסטוריה של הרומן כז'אנר, יצירות קולנועיות קאנוניות והוראת 

רב תרבותיות כאשר ביטוייה מנותקים מן המדיה.
ההבדלים המעטים בין החוקרים האמריקאים לישראלים שיקפו סדר יום תקשורתי שונה. חוקרי מדיה אמריקאים דירגו גבוה את הנושא של 
"תיאטרון הטרור" וכל הקשור עם כלכלה פוליטית בראש הרשימה. חוקרי המדיה הישראלים חששו מהשפעות של ז'אנר הראליטי. אבל כאשר 
בדקנו את ההבדלים בממוצעים שקיבלו הנושאים השונים בקרב החוקרים הישראלים לעומת האמריקאים בפרוצדורת אנובה, כמעט שלא עלו 
הבדלים מובהקים. המקום היחידי שבו עלה הבדל מובהק היה בנושא: הערכת ההטמעה של כלי גוגל בקרב קשישים, זו קיבלה דירוג בינוני נמוך 

ולא נראתה לחוקרים האמריקאים כרלבנטית במיוחד לקורס אוריינות מדיה. 
דיון

תוך השוואה בין הנושאים השונים, מצאנו כי החוקרים זיהו נושאים רלוונטיים לאוריינות המדיה. נושאים נתפסו רלבנטיים לתחום  אם הם עסקו 
בילדים, דנו במדיה חדשה, היו קשורים לתרבות פופולארית, או לאקטיביזם חברתי. 

אכן אחד הדירוגים הגבוהים ביותר ניתן  לנושא שעסק בהגדרה של טלוויזיה איכותית ולא איכותית לילדים. וניסוח של נושא אחר, עם הבדלים ביחס 
לקבוצות הגיל -  זכה לציונים שונים. לראיה:  שימושים בטלפון הסלולרי בקרב ילדי בית ספר יסודי זכה לדירוג ממוצע של )5.85( לעומת הבדלי 
שימוש בסלולרי בקרב חיילי קרב וג'ובניקים )4.23(. בנושא מדיה חדשה זכה הנושא ההיסטוריה של ז'אנר הרומן לציון הנמוך ביותר במדגם )2.10( 
לעומת הנושא – זכרונות מימיו הראשונים של הפייסבוק )4.93(. אפשר להקשות ולתהות, למה ההיסטוריה של הופעת הרומן כז'אנר שעיצב את 
התרבות והציביליזציה המערבית, הקשור עם הופעת זמן פנאי וידיעת קרא וכתוב הינה פרשיה פחות רלבנטית מהימים הראשונים של הפייסבוק, 

אבל נדמה לנו כי אין תשובה ניצחת מאשר שהזירה הדיגיטלית היא כאן ועכשיו. 
במקום של טקסטים פופולאריים מול טקסטים קאנונים, זכה עיון ביצירת הדאקלוג של קישלובסקי וראיונות עם אנשי דת על השפעת הסרט 
לציון הנמוך ביותר של 2.91 ואילו עיון בספר חמישים גוונים של אפור זכה לציון  3.97. שני אלו לא ציונים גבוהים אבל הם משקפים את היחס 
המועדף לתרבות פופולרית. באופן דומה, ניסחנו באותו משקל תחבירי את הנושא "רבדי עומק ותפיסות מגדריות אצל אלמודובר" ואז התקבל  

דירוג הרלבנטיות של העבודה )4.49( לעומת  רבדי העומק והתפיסות המגדריות בפרסומות למכוניות, אז האמיר הציון ל 6.21
נושאים שהודגש בהם חיבור בין אוריינות מדיה לאקטיביזם חברתי דורגו גבוה יותר מתחומים בהם נעדר חיבור שכזה. לא היה צורך להבהיר את 
הקשר ללימודי מדיה. ברגע שהיה ברור שיש פה מטרה חברתית אקטיבית, הנושא זכה לציון גבוה, אפילו אם המדיה נכנסה רק כפלטפורמה, 
רק כאמצעי טכני. הנה למשל: דיאלוג יהודי ערבי באמצעות קולנוע  )6.23( וקידום אקטיביזם פמיניסטי באמצעות אינסטגראם זכו לציונים גבוהים 
)7.13(. לעומת זאת כאשר לא מדובר בפמיניזם או אין התכוונות ברורה לפעולה הציון יורד מטה: ראו לדוגמא הנושא: ההיסטוריה של החינוך 
לדמוקרטיה ואנטי גזענות )3.92(  או דילמות בהוראת רב תרבותיות )3.41( אבל גם בקטגוריה זו פמיניזם זוכה ליותר קרדיט מאשר תנועות 

חברתיות אחרות. הנושא: סדנאות העצמה מי מפחד מהמילה פמיניסטית זכה לציון של 4.11
להפתעתנו, חלק מהנושאים שחשבנו כי ידורגו נמוך בשל ניסוח מעומעם או קישור תמוה בין מושגים בתחום שאינם בהכרח רלוונטיים לאוריינות 
המדיה דורגו בממוצע בינוני ומעלה. יתכן כי לדירוג התערבו שיקולים נוספים כמו מורכבות המחקר, היקף מדומיין, באנליות או מקוריות. אבל אחרי 
כל סייגים אלו הינו רוצים לקבוע בזהירות, נראה כי יש פתיחות גדולה יותר לכיוונים שאינם הגנתיים. מצאנו בדירוג הכללי סובלנות ופתיחות לקשת 

רחבה ומגוונת יותר של סוגיות.
סיכום ומגבלות המחקר

והדיסציפלינה הייתה במרכז  ובכלי המחקר. שאלת הלאום  ורשתות מקצועיות קרובות,  המחקר מוגבל במדגם שהסתמך על קשרי חברות 
ההתלבטות שלנו לגבי זכאות ותנאים מקדימים להשתתף במחקר. רבים מהחוקרים באוניברסיטאות ישראליות למדו באמריקה. אם הם מונחים 
ומחונכים על ברכי תפיסות תקשורת אמריקאיות נראה שחקרנו רק קבוצה אחת שההשוואה בטלה ושהיעדר ההבדלים בין שתי הקבוצות הינה 
עדות לכך. בעיה אחרת היא שאיננו יודעים אם הדירוג נעשה כלאחר יד ובלי מחשבה יתרה, יכול להיות שהבדיקה אינה תקפה ושלא ניתן לגזור 
מסקנה כה מרחיקת לכת מנתונים שהתקבלו מדירוג הרלבנטיות של 30 נושאים כעבודת גמר לקורס באוריינות מדיה. יתר על כן, הניסוח של 
חלק מהנושאים היה נגוע בעמימות, הנחקרים לא היו מודעים לכוונתנו לעשות שימוש בדירוגיהם כדי לשרטט את גבולות התחום, מצד שני אנו 
לא היינו מודעים לכוונותיהם המלאות. במחקר המשך יש לבקש מהחוקרים למלל את בחירותיהם, לדגום קבוצה אירופאית, ולהצליב את הדירוגים 

עם שורה של מאפיינים רקע וביניהם, נטיית החוקר/ת – איכותני/ כמותני, תת תחום התמחות, מגדר ועוד. 
לסיכום, על פי הדירוג  של רלבנטיות של נושאים לאוריינות מדיה על ידי 63 חוקרים ישראלים ואמריקאים, מסתמן כי נושאים העוסקים באנשים 
צעירים נתפסו כרלבנטיים יותר; כל מה שקשור במדיה חדשים קיבל קדימות; טקסטים של תרבות פופולרית מועדפים על פני תרבות קאנון; 
וישנה כמיהה לאקטיביזם. מעמדה של ההגנתיות נותר חשוב אבל לצידה יש פחות חשדנות ויותר סובלנות וסיבולת לקשת נושאים ואמצעים. ביחס 

לסיכום זה, נראה כי הסקר שערכנו מאשש את הקריאה והפענוח של הובס כתחום של העצמה מאשר הגישה ההגנתית של פוטר.

ניסיון טכנולוגי הוא טוב או רע?  כיצד בני נוער, צעירים ומבוגרים חושבים על התנהגות איתור וחיפוש מידע בסביבה המקוונת?
מר נתן סטולרו וד"ר אלעד שגב, אוניברסיטת תל אביב

 ,Information seeking behavior ,המחקר משווה בין התפיסות של בני נוער, צעירים ומבוגרים ביחס לאיתור מידע מקוון. התנהגות איתור מידע
מתייחסת לפרקטיקה של השגת מידע בדרכים מגוונות )Wilson, 2000(. הספרות מצביעה על הבדלים משמעותיים בצרכי המידע של בני 
 Buckingham, Bragg, & Kehily,( נוער, צעירים בתחילת דרכם המשפחתית והמקצועית, ומבוגרים המבוססים מבחינה משפחתית ומקצועית
Gasser, Cortesi, Malik, & Lee, 2012 ;2014(. יחד עם זאת, מעט נכתב על האופן שבו הניסיון והחוויה הקודמת שיש לקבוצות גיל שונות 
עם הטכנולוגיה באים לידי ביטוי בתפיסות המידע שלהם בכלל ובדרכי איתור המידע בפרט. שאלת המחקר שעליה מתבסס המאמר היא: מהם 
ההבדלים בין הגישות של בני נוער, צעירים ומבוגרים ביחס לאיתור מידע ברשת? תפיסות שונות בנוגע לתהליך איתור המידע יכולות להשפיע על 
כמות ואיכות המידע אליו תיחשף כל קבוצה. בנוסף, הבנת ההבדלים הללו הכרחית עבור ספקי המידע בשלבי החיים השונים, וביניהם מחנכים, 

מפרסמים וקובעי מדיניות.
רקע תיאורטי

 Bilal, 2007; Bilal & Jopeck,( מחקרים קודמים הצביעו על גיל, לצד משתנים סוציו-דמוגרפים נוספים, כמשתנה מסביר להתנהגות איתור מידע
 Case &( כמו כן, בחנו מחקרים קודמים את צרכי החיפוש של משתמשים, אסטרטגיות החיפוש שלהם, וכן השימוש במידע שהתקבל .)2014
Given, 2016(. מחקרים אלו מיעטו להתייחס לדרכים השונות שבהן המשתמשים מגדירים מונחים שונים שעומדים בבסיס החיפוש, כגון "מידע", 
"חיפוש מידע", ועוד. כמו כן, מעטים המחקרים שבחנו את התפקיד שהניסיון הטכנולוגי ממלא בקרב קבוצות גיל שונות. בכל הנוגע לתהליך איתור 
המידע, מבין המחקרים הבודדים שעסקו בניסיונות המשתמשים להגדיר "מידע", הצביעו Shenton, Nesset & Hayter )2008( על הקושי הכללי 
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בהגדרת המושג, וקראו להרחבת היריעה בעניין זה. 
נושא נוסף שנותר פתוח בספרות האקדמית הוא תפקיד הרגשות החיוביים והשליליים בתהליך איתור המידע )Kuhlthau, 2004(. בעוד שחלק 
 Beheshti,( מהמחקרים מצביעים על קשר חיובי בין רגשות חיוביים להגברת המוטיבציה הנוגעת לאיתור המידע ובין רגשות שליליים לפגיעה בה
 Dervin & Reinhard, 2007; Savolainen,( אחרים מנסים לערער את הדיכוטומיה הזו ,)Bilal, Druin, & Large, 2010; Savolainen, 2014

2015(. לפיכך, עולה הצורך לבחון כיצד רגשות שונים נתפסים בשלבי החיים השונים כגורמים המשפיעים על תהליך איתור המידע.
לבסוף, הדגישו Erdelez & Makri )2011( כי בעוד מחקרי התנהגות איתור מידע שמים דגש על הזווית האקטיבית של התהליך, התהליך הפסיבי 
שכולל איתור מידע לא מכוון, בלתי צפוי ולא מובנה זוכה להתעניינות מועטה. יחד עם זאת, מיעטו המחקרים הקיימים לעסוק באופן שבו מבוגרים 

מול צעירים ובני נוער חווים את הזווית הפסיבית, הפחות מודעת, של תהליך איתור המידע.
השיטה

 )M=23.4( צעירים M=16.42(, 14( המחקר נערך תוך שימוש בפרדיגמה הפרשנית וכלל ראיונות חצי מובנים עם 44 משתתפים: 16 בני נוער
ו-14 מבוגרים )M=47(, תוך ייצוג מגוון למשתנים דמוגרפים ואוריינות דיגיטלית. מדריך הראיון כלל שלושה חלקים: )1( תפיסת המשתמשים את 
הניסיון הטכנולוגי הקודם שלהם וכן האוריינות הדיגיטלית; )2( תפיסת המשתמשים את האופן שבו מוגדר מידע; )3( תפיסת המשתמשים לגבי 
האופן שבו הם מנהלים את תהליך איתור המידע וכן גורמים שונים, שלדעתם, יכולים להשפיע עליו. בחלק זה קיבלו המרואיינים משימות איתור 

מידע קצרות שנועדו לסייע להם להדגים את הטיעונים שהעלו.
ממצאים

מהראיונות עלה כי בני נוער, צעירים ומבוגרים תפסו באופן שונה את תהליך איתור המידע. ההבדלים נסובו סביב שלושה נושאים: האופן שבו הם 
מגדירים מידע, האופן שבו הם תופסים את ההשפעה של מצבים רגשיים שונים על תהליך איתור המידע שלהם ותפיסת התלות במקורות מידע 

פסיביים. 
מהו מידע?

בני הנוער תפסו מידע לפי הערך האינסטרומנטלי שלו עבורם. מידע נתפס כדבר שיכול לסייע להם לענות על צורך מודע מסוים, כמו למשל 
השלמת משימה. כך, הגדירו מרואיינים מקבוצת בני הנוער מידע כדבר שמסייע להם להשלים מטלות לבית הספר, למצוא מקום לבלות עם חברים, 

לרכוש מוצר חדש ועוד.
אני מחפשת מידע כשאני צריכה להכין שיעורי בית... או כשיש משהו אחר שאני צריכה לעשות. אז אני פותחת גוגל... לפעמים, כשיש שביתה 

בבית הספר, אני בודקת מה כתבו ב-Whatsapp שלנו.
)הילה, בת 17(.

מנגד, כל מה שלא נתפס כמסייע למענה על צורך מודע, גם אם היה מדובר בצורך אסקפיסטי סמוי – לא הוגדר על ידם כמידע.
אני לא מחפש מידע ב-Youtube... שיחות עם חברים על בית הספר, סרטים שראינו וכאלה [דברים] ב-Whatsapp זה גם לא מידע... גם לא כשאני 

משועמם ומסתכל על אפליקציות ואתרים שונים... זה רק להעביר זמן.
)בן, בן 16(.

תפיסת המידע של מבוגרים, מהצד השני, היתה יותר כללית ורחבה. בנוסף לתפיסה של מידע כדבר שעונה על צורך מודע, הגדירו מבוגרים גם 
פעילויות פנאי, ללא מטרות מוגדרות ומודעות, כמידע. בכך, למעשה, תפסו מבוגרים את המידע כ"הכל".

לפעמים אני מסתכלת בקצרה, ללא מטרה מוגדרת, בחשבון האינסטגרם שלי. אני מוצאת שם מידע מועיל... גם אם לא התכוונתי לחפש משהו. 
למשל, פתחתי את החשבון היום וראיתי תמונה... הבן שלי ואשתו הלכו להצגה והעלו תמונה.

)שרית, בת 55(.
התפיסה של צעירים את מושג המידע היתה בין זו של בני הנוער לזו של המבוגרים. לא ניתן היה לזהות דפוס מוגדר בראיונות עם הצעירים, 
שחלקם הגדירו מידע בצורה צרה, בדומה לבני הנוער, וחלקם בצורה רחבה וכללית, בדומה למבוגרים. למעשה, ניתן היה לזהות מעין רצף של 
התפתחות מהתפיסה המצומצמת של בני הנוער, דרך התפיסה הלעיתים מצומצמת ולעיתים מרחיבה של הצעירים, עד לתפיסה הכוללנית של 

המבוגרים.  
רגשות ומידע

מהראיונות עלה כי בני נוער סבורים שתחושה חזקה של רגש מסוים, בין אם מדובר בחיובי או שלילי, יש בה כדי להניע אותם לפתוח בתהליך 
איתור מידע באופן מידי, או להמשיך אותו, ואילו היעדרה – לדחות את המשימה לשלב מאוחר יותר או להפסיק את החיפוש שכבר החל. 

חברה סיפרה לי על מוצר... התלהבתי והתחלתי לחפש עליו. לא הצלחתי למצוא כלום... זה משהו סופר-פופולארי... התעצבנתי והתחלתי ממש 
לכעוס... זה רק גרם לי להמשיך ולחפש ואני ממשיכה ומתעצבנת ממש עד שמצאתי.

)מיכל, בת 16(.
תפיסת ההשפעה של רגשות על תהליך איתור המידע בקרב מבוגרים היתה מתונה יותר, ובכלליות שונה מזו של בני הנוער. ראשית, בראיונות עם 
המבוגרים, נושא הזמן הוא שנתפס כגורם החזק ביותר שיכול להשפיע על ההחלטה שלהם להתחיל תהליך איתור מידע. מילים הקשורות לזמן 

חזרו רבות בטענות שהשמיעו המבוגרים בראיונות. 
כשאני צריכה לחפש משהו, אני אתכנן את זה, בהתאם לכמה זמן שזה לוקח... אחפש את הזמן המתאים... גם כשדברים פתאום צצים, אני 

מנסה... לתזמן.
)חני, בת 47(.

בנוסף לכך, בשונה מבני הנוער, מבוגרים תפסו רגשות שליליים כגורמים שפוגעים במוטיבציה להמשך תהליך החיפוש ומובילים לסיומו, לעיתים 
בטרם עת. 

קראתי חדשות בטלפון בדרך לעבודה... היו דברים מעניינים... ואז קראתי סיפור על שחיתויות ברשויות המקומיות... ממש התעצבנתי. החלטתי 
לסגור את הטלפון ולעשות משהו אחר.

)דניאל, בן 49(.
גם במקרה זה, גילו הצעירים תפיסות מעורבות לאלו של בני הנוער והמבוגרים. בדומה לבני הנוער, זכו הרגשות לתפקיד משמעותי בהתחלת תהליך 
איתור המידע, בעוד שזמן לא עלה בראיונות. באשר לתפיסת ההשפעה של רגשות שליליים על תהליך החיפוש, ציינו חלק מהמרואיינים הצעירים 

כי לתפיסתם אלו גורמים להם להפסיק את תהליך החיפוש, בדומה למבוגרים, ואחרים דמו בתפיסתם לבני הנוער.
מידע פסיבי

בעוד שבני הנוער זיהו מידע ואת תהליך איתור המידע יחד עם צרכים מודעים ופעילים, היה להם קשה לדווח על תרחישים שבהם הם נוקטים 
באסטרטגיות איתור מידע פסיביות. עם זאת, כאשר עלו בראיונות מקורות המידע השונים שבהם הם עושים שימוש, זוהה דפוס בולט של 

הסתמכות על מקורות מידע פסיביים שמזרימים מידע ש"פשוט מופיע", כדברי אחד המרואיינים.
יש לי כמה ווידג'טים של ספורט... זה שם. אני לא צריך לעשות שום דבר כדי לקבל את המידע... אני ממשיך לקבל את זה כל הזמן.

)גיא, בן 16(.
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בעוד שגם המבוגרים הזכירו בראיונות הסתמכות על מקורות מידע המאופיינים בצריכה פסיבית, התפיסה שלהם לגביהם היתה שונה. מהראיונות 
עלה כי המבוגרים ניסו להגביל את עצמם, לתפיסתם, לשימושים אקטיביים בלבד במקורות המידע המאופיינים בצריכה פסיבית. למשל, להירשם 
לאתרים ששולחים עדכוני מידע במייל, אבל להפוך את צריכת המידע לאקטיבית בכך שהם אלו ששולטים על המועד שבו ייכנסו למייל ויבחרו 

לצרוך את המידע הספציפי.
יש לי כמה בלוגים של מתכונים ובישול שאני רשומה אליהם. אני מקבלת התראות במייל. בכל כמה ימים אני הולכת למייל שלי או ישירות לבלוג 

ובודקת מה חדש... אני יודעת שאני מקבלת את זה במייל... אבל אני אחפש אחרי זה רק כשאני צריכה ורוצה, אפילו שזה שם.
)שושנה, בת 55(.

בשונה מהדפוסים הקודמים, בכל הנוגע למקורות מידע המאופיינים בצריכה פסיבית, הביעו המרואיינים הצעירים תפיסות דומות מאוד לאלו של 
בני הנוער. המרואיינים הצעירים ציינו מקרים רבים של צריכת מידע פסיבית ללא ניסיון לשלוט ולתזמן את תהליך קבלת המידע.

תרומת המחקר וחשיבותו
תרומתו המרכזית של המחקר היא בהדגשת ההבדלים בין התפיסות של צעירים ומבוגרים את מושג המידע ותהליך איתור המידע. אסטרטגיות 
איתור המידע מתפתחות עם השנים, וניתן להסביר את ההבדלים בין קבוצות הגיל באמצעות הניסיון השונה של כל אחת מהן באיתור מידע. 
הניסיון, כפי שהעידו המרואיינים, כולל בתוכו את מכלול החוויות שלהם עם הטכנולוגיה, העמדות שפיתחו כלפיה והאמונות השונות שלהם לגבי 
היתרונות והחסרונות שטמונות בה. ניתן היה לראות את התפקיד שהניסיון הקודם עם הטכנולוגיה ממלא לאורך כלל הנושאים שעלו בראיונות. 
בעוד שתפיסת המידע של בני נוער היתה ממוקדת צרכים, עבור המבוגרים היא הקיפה יותר תחומים. ניתן לטעון כי הדבר נובע מכך שלמבוגרים 
ניסיון רחב וארוך יותר עם סוגים שונים של מידע שמתקבל בטכנולוגיות שונות, בעוד בני הנוער נתקלים בו בצורה בולטת יותר בהקשר של 
צרכים – כמו למשל בעת קבלת משימות בבית הספר. יחד עם זאת, ניסיון רב יותר איננו מעיד בהכרח על מיומנויות גבוהות יותר באיתור מידע. 
בכל הנוגע לרגשות בתהליך איתור המידע, היה תפקיד שונה לניסיון הקודם עם הטכנולוגיה. ניתן לטעון כי למבוגרים קיים חשש כפול. הניסיון 
הקודם לימד אותם כי איתור מידע לא תמיד מניב פרי ולעיתים אף מבזבז זמן. לכן העדיפו המבוגרים לתזמן ולשלוט על תהליך איתור הידע. הניסיון 
הקודם שלהם עם הטכנולוגיה פיתח חשש מהתעוררות רגשות שליליים, ולכן העדיפו להפסיק את תהליך איתור המידע במקרה של התעוררות 
רגשות שליליים כמו תסכול. בני נוער, מנגד, בעלי ניסיון טכנולוגי אחר. הם עדיין לא פתחו אסטרטגיות איתור מידע מובנות. הם משתמשים 
במגוון הכלים שברשותם ופחות נרתעים מרגשות שליליים ומבזבוז הזמן. לכן הצעירים העידו שדוווקא תסכול יכול לעודד אותם להמשיך בתהליך 
החיפוש. כך גם בכל הנוגע לתהליך איתור מידע פסיבי. הניסיון הקודם של המבוגרים עם הטכנולוגיה כולל חשש מהתפוצצות מידע, ולכן, גם הצורך 
לנסות ולשלוט על זרימתו. מנגד, בני הנוער היו פחות רגישים לסוגיה זו. מצד אחד, הדבר מותיר אותם חשופים יותר להתפוצצות מידע. מנגד, 
ייתכן שהדבר מאפשר להם להיות חשופים למידע מסוגים שונים שהמבוגרים, בשל הרצון לשלוט בזרימת המידע, לא נחשפים אליו. לבסוף, בכל 
המקרים, תפיסות הצעירים היו בין אלו של בני הנוער לאלו של המבוגרים – באופן שניתן לטעון כמשקף תהליך התפתחות של הניסיון שנצבר 

במהלך השנים עם השימוש בטכנולוגיה.

כמו סלעים במים: סגירות וקונצנזוס מדומה בתהליך כניסת טכנולוגיות לבתי ספר
ד"ר דוד לוין, המסלול האקדמי המכללה למינהל והאוניברסיטה הפתוחה

סוגיית השימוש במחשבים לבתי הספר נמצאת על סדר היום החינוכי, התקשורתי והאקדמי במשך עשרות שנים. המחקר האקדמי, בעיקר זה 
הבא מתחום החינוך, נסמך על ניסויים וניתוחי מקרה וחסר התבוננות היסטורית ותרבותית-תקשורתית על סוגיה זו. 

עבודה זו מתמקדת אף היא במקרה בוחן: פרויקט "הבא את האמצעי שלך" - ניסוי ההחלפה של ספרי לימוד ומחברות בטבלטים שהתקיים 
בישראל בין השנים 2012-2015 אך  מתמקדת בשיח שהתנהל סביבו וממקמת אותו בהקשר ההיסטורי-תרבותי.  באמצעות ניתוח מאגר של 
כ-  90 מסמכים,  דיונים ודיווחים תקשורתיים בכוונתי להמחיש את מקומם של מיתוסים תרבותיים -"קידמה היא קידמה טכנולוגית" ו"יעילות היא 
ברכה" ברצף הדיון. בכוונתי לטעון כי מיתוסים אלו המקדמים ערכים קפיטליסטיים שימשו כסלעי חוף הנטועים על מקומם ומגבילים את שטף 
הדיון סביב המיזם. הדומיננטיות שלהם שימשה באופן יעיל ועוצמתי את מקדמי הפרויקט: גורמי משרד החינוך, ראשי רשויות, מנהלי בתי ספר 
ויזמים, ובמקביל שרטטה את גבולות הלגיטימציה של מבקריו: הורים מורים וחברי כנסת. עוצמתם גם החרישה קולות מספרות המחקר הגורסת 

כי ביטול ספרים ומחברות כאמצעי הוראה  עלול ליצור בעיות מבניות ודידקטיות .
רקע תיאורטי 

מיתוסים אודות טכנולוגיות 
קלוד לוי שטראוס ורולאן בארת   )בארת, Levi Struss, 1963 ;1998( הגדירו מיתוסים כסוג של דיבור שנועד להציג פיתרון לבעיות מבניות בחברה 
על ידי קיבוע מהות היחסים בין ניגודים בינאריים )כגון שחור הוא רע ולבן הוא טוב או גברי הוא טבע ונשיות היא תרבות(.  בעוד שלוי שטראוס 
הדגיש  והדגים את החשיבה המיתית כמאפיין אוניברסאלי חוצה תרבויות וזמנים הדגיש רולאן בארת את טבעם האידיאולוגי, תלוי התרבות והניתן 

לערעור של מיתוסים שכאלו. 
מבין המיתוסים המלווים פיתוחים טכנולוגיים אתמקד בשניים  "קידמה היא קידמה טכנולוגית" ו"יעילות היא ברכה". 

מילון וובסטר )Progress, n.d( מגדיר קידמה כ"תנועה קדימה אל עבר מקום או כתהליך של שיפור המתחולל במהלך זמן. רבים בחברות מערביות 
חיברו מושג מופשט ורב משמעי זה אל פיתוחים טכנולוגיים תוך שהם משמיטים את ריבוי האפשריות ליישמו. כך זיהה  האינטלקטואל הקנדי 
הרולד אדמס איניס ))Innis, 2007 את נטייתן של חברות חילוניות לראות את ייעדן ועתידן ביצירת טכנולוגיות המכוונות לשליטה הולכת וגוברת 
על  מרחבי טריטוריה ומצבורי ידע, זאת על חשבון שימור ההיסטוריה והמורשת התרבותית.  הקישור של השימוש בהן ל"עתיד האנושות"  – ילדים 
ובני נוער, שנעשה בין היתר דרך מיתוס "הילידים הדיגיטאליים" )ראו Helsper & Eynon, 2010 לדיון ביקורתי במושג(  הוסיף וטיבען? את תפקודו 

של "פיתוח טכנולוגי" כמסמן מיתי חשוב ואולי בלעדי של רעיון הקידמה.  
 .)Robinson & Godbey2010(  מיתוס "יעילות משמעה ברכה"  הוא בעל יסודות קדומים ואומץ על ידי הדתות המונותיאיסטיות כבר מראשית דרכן
והתבטאה  עם המהפכה התעשייתית  מאוד  זמן, התחזקה  בפחות  יותר  להספיק  היא  אדם  חייו של  המיתית שתכלית  האמונה  זאת,   עם 
 Robinson &(  בהמשך במגוון תחומים לרבות תרבות המזון המהיר והחופשות המתוכננות. היא נחשבת גם אחת מיסודות העולם הדיגיטאלי
Godbey2010(. אמונה זו רווחת גם בחברה הישראלית העוברת תהליכים של קפיטליזם מואץ ואימוץ ערכים אמריקניים ) למשל, רם,  2005( 

ספרי לימוד כדוקומנטים 
ספרי לימוד )textbooks( משמשים בחברות אנושיות, עוד מתקופת יוון הקדומה כאמצעי להעברת "המילה האחרונה" בידע האנושי. תפקודם 
משייך אותם לקבוצת ה"מסמכים" )documents( - מוצרים שהאותנטיות, הלגיטימיות והעוצמה של תוכנם נתמכת בהיותם בעלי קיימות במובנה 
הפיסי )Gitelman, 2014(. יהושוע מאירוביץ  )Merowitz, 1985( חידד בהתייחסו לטלוויזיה את ההבדל המהותני בין אופי ההתקבלות של  ספר 
הדפוס בו הטקסט מופיע על פני משטח בעל גבולות חיצוניים ברורים - מאפיין המאלץ מתן ערך ומשמעות לכל טקסט בנפרד לבין הטלוויזיה 

המתפקדת למעשה כקופסת טקסטים, וכיוון שכך הבחירה בטקסט טלוויזיוני  אינה נושאת אופי הצהרתי ומהותי. 
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עשרים שנה מאוחר יותר הוסיפה גיטלמן וחידדה עניין זה כשטענה כי בני אדם וארגונים מתקשים להאציל על מסמכים דיגיטאליים, שהחומר מהם 
הם עשויים אינו שונה מהותית מזה שמרכיב את המסך שבתוכו הם נתונים, את אותן סמכות ואוטוריטה שהיו לאלו שמצויים על גבי נייר. דוגמא 
אמפירית לטענה זו נמצאת בספרם של סלאן והארפר  )Sellen, & Harper, 2003( שדן בכישלון הניסיונות לכונן משרד ללא נייר זאת בשל הצורך 

של עובדים להחזיק בידם מוצר בר קיימא  בתהליכי קבלת החלטות. 
הויכוח על כתיבה וקריאה דיגיטאליים 

החל משנות ה 80 ועד לימינו אנו ישנו עיסוק רב בתחום המחקר החינוכי בהיתכנות של החלפת 
ספרים ומחברות בעזרים דיגיטלים. התומכים מצביעים על האהדה לשינוי אצל ילדים ועל התכונות: האפשרות לשלב מלל קול ותמונה, יכולת איגום 
תכנים רבים במכשיר אחד וחיסכון בנייר. מתנגדים, לעומת זאת, קובעים כי עדיין אין תחליף דיגיטאלי בעל ערך דידקטי זהה  למפגש עם ספר הנייר 
המאפשר לחוש במשקלו, בגבולותיו ובסמכותו של הטקסט הבודד  )למשל Jeong, 2012 ( ולכתיבה ביד המאפשרת לחוש במשמעות האותיות 

  .Mueller, & Oppenheimer, )2014 למשל (
הקשר המחקר והמתודולוגיה 

המחקר עוסק בשיח על שילוב של טבלטים בבתי ספר בישראל כחלופה לספרים ולמחברות, ניסוי שהתקיים בין השנים 2015-2012. מדובר 
בפיילוט ב- 200 בתי ספר יסודי במסגרתו היו אמורים להיות מוחלפים כל הספרים והמחברות בטבלטים בהם הוטמעו עזרי הלמידה הדרושים. 

קורפוס המחקר גובש תוך חיפוש באמצעות גוגל אחר מילות מפתח רלוונטיות וכלל במתכונתו הסופית כ  90 קטעים שתוכנם מוין ונותח 
באמצעות  תוכנית אטלס. מרבית הקטעים הם אייטמים חדשותיים ומקצתם ניירות עמדה של משרד החינוך ושל מתנגדי הפרויקט, ופרוטוקולים 

של ישיבות ועדת הכנסת.  
ניתוח בשיטת "תיאוריה מתוך השדה" ))Glaser& Strauss, 2009  זיהה את דומיננטיות המיתוסים "קידמה היא קידמה טכנולוגית  " ו"יעילות היא 
ברכה " שחזרו והופיעו הן בדברי מי שקידם את הפרויקט והן אצל מי שהתנגד לו. העמקת הניתוח זיהתה על פי שיטתו של לוי שטראוס את תכני 
גרעינם של מיתוסים אלו. מדובר באשכולות המיתמות )bundles of mythemes (  הנמצאים בבסיס המיתוס, ומתפקדים בסדר ארגון נמוך יותר 

שלו  )Lévi-)Strauss, 1963 . בהקשר עבודה זו מדובר  בצעיר מול זקן, מקומי מול עולמי, יחיד מול בירוקרטיה. 
"קידמה היא קידמה טכנולוגית" 

מקדמי הפרויקט הבנו מיתוס זה באמצעות קישור משתמע או מרומז בין שימוש בטכנולוגיות  לבין )1( מבנה שוק העבודה העתידי )2( קדמה 
אינטלקטואלית - הצלחה במבחני הישגים בינלאומיים: כאן נקשר מקומה הנמוך או המדרדר של ישראל במדדי ה- OECD    לרמת המחשוב 
הנמוכה בבתי הספר )3( עולמו של דור העתיד – הילדים. סביב דגשים אלו  המחדדים את הדחיפות שבמחשוב שרטטו המקדמים מפה מנטאלית 
שבה, בקצה אחד שלה נמצא כל מי "שהתקדם": ילדים, יזמים מתחום ההיי טק ו"העולם" –מדינות שכבר אימצו את הטכנולוגיות הממוחשבות  
לתוך מערכת החינוך שלהם )מודגשות מדינות "מהעולם השלישי" כקוראה וטורקיה(. בקצה השני ממוקמים בתי הספר  ומערכת החינוך השמרנית  
בישראל שזכו  לנחת לשונם של המקדמים. בין היתר מגדיר אותה יזם ההיי טק דדי צוקר כ"הולכת על ארבע" )עילם, 2014(. עופר רימון ראש מנהל 
מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך המקדם הבולט של הפרוייקט, תיאר את התהליך כולו כמהפכני ו"אבולוציוני" )רז- חיימוביץ והופמן,  2014(  ויזם 
היי טק ניר למפרט חידד דברים אלו באומרו כי מי שאינו שולט בטכנולוגיות סופו להעלם )קונפורטס, 2014(. בין קצוות "המחר" ל"אתמול" מיקמו 
מקדמי הפרויקט שלושה סוגי מורים :  ה"זקנים" מי שתומכים בשיטות הוראה נעדרות מחשוב וכאמור אמורים להעלם; ה"נוורוטים" -  מורות 
)בעיקר( שמתקשות נפשית "להתקדם". "המורות בלחץ . הן רק צריכות לחבר את הפלאג למשהו. להתאים את עצמן למערכות שהילדים עושים 
בשנייה" )חברת הכנסת מירב בן ארי ועדת החינוך של הכנסת, 2014(.  לאלו מוצע השתלמויות בצד טיפול נפשי שיעצים אותם.  ו"צעירים - 
חלוצים"- מורים ומורות צעירים בעלי הבנה גדולה לעולם הטכנולוגי, שעושים שימוש בטכנולוגיות באופן שממגנט ילדים אליהם.  למעט התבטאויות 
בודדות של שני אנשי אקדמיה שלא זוכות לתהודה,  איש אינו חולק על הקישור העוצמתי של קידמה לטכנולוגיה. נהפוך הוא, כמה ממתנגדי 
הפרוייקט מקדימים לדבריהם הצהרות כי הם עצמם אנשי טכנולוגיות וחלק מבסיס ההתנגדות היא התקנה  המחייבת הורים לשלם עבור רכישת 

המכשירים כך שאינה מאפשרת לכלל הילדים להיות חלק מאותה קידמה. 
"יעילות היא ברכה" 

גם  מיתוס "יעילות היא ברכה" התקבל כאכסיומה. שם הפרויקט ממצב ברוח ניאו-לברלית את האינדוידואל קל המשקל מול "המערכת" הבית 
ספרית המסורבלת וקידומו כלל תיאורים של שחרור הגוף מהאיטיות שכופה עליו סחיבת  הספרים, ושל  היד מההתייגעות שבחריטת האותיות או 
בהפיכת הדף. תיאורים אלו גם התכתבו עם שחרור המוח האנושי מכבלי הידע שהוכתב על ידי המורים וספרי הלימוד הישנים והונחל באופן לא 
יעיל. בין היתר תיארה מורה "צעירה-חלוצה"  את האופן שבו הטילה עליה הכתיבה המאומצת נמנום בשיעורים )רוטא-גברי, 2014(.  היזם החינוכי 
אורי בן ארי תיאר את נכדתו בת השנתיים שמעלעלת במהירות באמצעות הסלולארי בתמונות הספר מעשה בחמישה בלונים. הוא הוסיף והעלה 
זיכרון ילדות בו תיאר את חוסר היעילות והתוחלת, בבזבוז זמן הוראה על הבאה ותליית מפה גיאוגרפית בכיתה תוך שהוא מכנה מורים שאינם 
מחליפים אותה בהדמייה באמצעות גוגל ארת' כ"פושעים" )ועדת החינוך של הכנסת, 2015(  גוגל ארת מעודכן, המפות אינן מעודכנות.... עוד הוצגו 
המורים "הצעירים-חלוצים בכתבות שהופיעו בעיתונים כמי שמנהלים למידה יעילה תוך קשב מוחלט בהחליפם מילים בסרטים ובלומדות. מקומו 

המסורתי של המורה כמי שמקנה ידע אגב דיאלוג הוצג כארכאי ואמור להתחלף במי ששולח את התלמידים לשוט בעצמם במרחבי הרשת. 
בקרב המתנגדים לפרויקט איש לא תקף ישירות את מיתוס  "יעילות היא ברכה", נהפוך הוא. בהתנגדות בלט גינוי חוסר יעילותו של הגורם האנושי 
המפעיל את הטכנולוגיות: המכשירים אינם מגיעים בזמן, איטיים ונוטים להתקלקל, למערכת אין פיתרון לגלישה בו זמנית של תלמידים רבים וקיים 

חוסר יעילות בלמידה בשל גלישת התלמידים לתכנים לא חינוכיים בזמן השיעור. 
דיון 

 הניתוח מלמד כיצד "קידמה היא קידמה טכנולוגית " ו"יעילות היא ברכה" משמשים כסלעי חוף נטועים על מקומם ששטף הדיון אינו יכול להם. 
קידוש "הקדמה הטכנולוגית" בא תוך התעלמות מהמחקרים שעל פיהם אין לטכנולוגיות הדיגיטאליות, בשלב התפתחותן הנוכחי,  יכולות שיפצו 

על תכונותיהן הייחודיות של ספרים ומחברות. 
בהתייחס ליעילות היא ברכה" לא נדונה כלל הבעייתיות שבמיקום בשורת היעילות הפדגוגית ו"ההלם החזותי" מעל האוטוריטה של ספרי הלימוד 
ותהליך הוראה מילולי ארוך.  במישור רחב יותר – איש לא העלה את הבעייתיות שבהשתלטות הגיון בתי החרושת על מערכת החינוך.  אומנם 
מבין המבקרים היו כאלו שהתייחסו, בנימה ביקורתית למעורבותם של יזמים מסחריים בתהליך אבל לא לנרטיב היעילות שאלו קידמו.  המיתוסים 
של "קידמה כקדמה טכנולוגית"  ו"יעילות כברכה"  נותרו איפה כסלעים בשטף הדיון ויציבותם מראה כיצד' מגוייסות שיטות ההוראה בבתי הספר 

בכדי להמשיך ולהתוות את חינוך דור העתיד בכיוון הניאו ליברלי והקפיטליסטי אליו נוטה החברה הישראלית. 

Media and Social Transformation in the Global South:  An Analysis of the Media Education and Research in India
Mr. K S Mochish, School of Media and Cultural Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India

Media is an essential institution in the public sphere wherein it may play a varied role contingent on the specific socio-
 political situation. It plays a critical role in the social transformation during nation-building. Broadly, we can categorize the
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 role of media into different functions, such as spreading rational and scientific ideas, taking peoples’ demands to policy makers,
 augmenting the fight against injustice, giving voice to peoples’ resistance, discrimination and poverty and so on. Writing about
 the late-19th century in Europe, Hobsbawm )1987, p. 87( noted that the “development of mass media”, along with other factors,
 had “raised major and novel problems for governments and ruling classes”. However, the Indian case illustrates a completely
 different picture about the media’s role in articulating the issues of the society.  Further, Hampson )1968, p. 143( noted of
 European Enlightenment and the growth of print media that, the transmission of regular information was increasing in the
 west and had begun in the east. At its lowest level, the Enlightenment began with the substitution of information for an oral
 tradition of folk-memory, superstition and blind habit, and the mere practice of regular reading was at least a step along the
 road. McNair )2008, p. 106( also notes of the period of transition from feudalism to capitalism in Europe as marking a period
 of shift in journalism “from reportage to interpretation and commentary”. These arguments depict the positive role played by
 the media in the social transformation of the European society.  From this backdrop it will be interesting to look at the role of
  Indian Media in the social transformation.
 This paper aims to examine multiple layers of the media culture in a developing country like India. In the first layer of the
 proposed paper will analyse the focus of the media education in India through looking at syllabuses of the journalism courses
 across the country side. In the second layer, the paper will evaluate the existing literature on Media and social transformation in
 country and in the final stage the paper will focus on case study, in which the researcher will instigate the role played by the
 print media in the historic social transformation of the southern India state Kerala. The development experience of the southern
 Indian state Kerala is a widely researched subject, which is a miracle for social scientists because of its achievements on the
 social front even when its per capita incomes were low. Perhaps Kerala would be the one of the most discussed state among
 the Indian states in the social science domain of the country because of its peculiarities in many fields such as social reforms,
 left politics, achievements in education, health, governance and so on. Media in Kerala also has a unique position among the
 other vernacular media in the country, mainly because of its huge circulation and readership as well as its multiple roles in
 the society. Throughout the twentieth century, Kerala has remained as the most literate state in India and this feature played
 a crucial role in converting Malayalees into a strong newspaper reading community. Scholars who have studied the media
 scenario in Kerala have given various reasons for the strong newspaper reading habits in the state and places Kerala is the
 classic Indian case of politicization spreading to large sections of the population and creating a newspaper-reading culture. This
 particular section will looks at four major Malayalam  newspapers, which emerged during the period which was considered as
 the transformational stage of Kerala society in to a progressive modern one. The newspapers are Deepika )1887(, Mathrubhumi
 )1923(, Kerala Kaumudi )1911( and Deshabhimani )1942(. It examines the role of these newspapers in struggles related to
 land, caste, and food in Kerala between,  1920 to 1970. The initial analysis of the above said newspaper archives suggests that
 the Malayalam press had a varied position on different struggles that took place during 1920-70 and this trend dismisses the
 popular assumption about media’s positive role in social transformation  of the state. And this will take us to an interesting
 analysis about the popular assumption on the public sphere about the positive role of media in social transformation created
 by the existing media research. Finally the initial trends shows that journalism courses in the country are sightless about the
 potential role of media in the social transformation of a highly unequal, discriminative society like India.

חזרה לתוכן העניינים

מושב 6: השפעות מדיה
יו"ר: פרופ' יאיר עמיחי המבורגר, המרכז הבינתחומי הרצליה

מגיב: ד"ר טל סמואל-עזרן, המרכז הבינתחומי הרצליה

הרמה השלישית בתיאוריית קביעת סדר היום - סדר היום הרשתי: בחינת המודל החדש בתקשורת החדשנות
ד"ר נירית וייס-בלט, אוניברסיטת חיפה

 
1. רקע תיאורטי

1.1. קביעת סדר היום - רקע בסיסי
ההנחה הבסיסית של תיאוריית קביעת סדר היום הנה שאנשים לומדים מהן הסוגיות העומדות על סדר היום מהקשבה להדגשה ולבולטות של 
פרסומן בתקשורת ההמונים )McCombs & Shaw, 1972(. לאורך השנים, נחלקו מחקרי קביעת סדר היום לשתי רמות: הרמה הראשונה עוסקת 
בחשיבות ובבולטות של נושאים, והרמה השנייה עוסקת בבולטות התכונות של הנושאים; למשל, האם הוצמדו לנושאים תיאורים שליליים, חיוביים 

 .)McCombs & Reynolds, 2009( או ניטרליים
 McCombs,( "?מחקרי סדר יום נוספים עוסקים בהשפעות השונות על התקשורת ומבקשים לענות על השאלה "מי קובע את סדר היום לתקשורת
1992(. מחקרי ה-Intermedia Agenda Setting בוחנים את ההשפעה ההדדית של אמצעי התקשורת, ואת התהליך שבו הם מחקים זה את זה 
ומאמצים את סיפורי החדשות של עמיתיהם )McCombs & Shaw, 1993(. מדובר במנגנון המסייע לעיתונאים ביצירת הגדרה משותפת לגבי מה 

 .)McCombs, 2004; Weaver, McCombs & Shaw, 2004( הן חדשות, מה ראוי לפרסום ומה לא
1.2. סדר היום הרשתי - מודל תיאורטי ומתודולוגי חדש

הפיתוח התיאורטי והמתודולוגי החדש באסכולת קביעת סדר היום )Guo, 2012( עוסק במעבר מניתוח סדר היום מהרמה הראשונה )בולטות 
 .NAS- Network Agenda Setting ,הנושאים( ומהרמה השנייה )בולטות תכונות הנושאים( אל סדר היום מהרמה השלישית: סדר יום רשתי

מדובר ברתימת ניתוח רשתות למענה על השאלה: האם גם הקשרים שנעשים בין נושאים שונים או בין תכונות שונות עוברים בין סדרי היום?
ניתן לראות בהמחשת המודל )איור 1( מ-Guo )2012(, שאם במחקרים המקוריים המעבר הוא של נושאים או תכונות, הרי במודל החדש בוחנים 

את המעבר של צימודי נושאים או צימודי תכונות בין סדרי היום השונים. 
השיטה במודל החדש: חישוב הקשרים מבוסס על מטריצה הבנויה מתדירות הקיום של שני אלמנטים )נושאים או תכונות( באותה יחידה )כתבה/

פוסט/תשובות מרואיינים(. ככל ששני הפריטים מופיעים במשותף במספר רב יותר של פעמים, כך הקשר שלהם חזק יותר )Guo, 2012(. מדידת 
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.)QAP )Quadratic Assignment Procedure הדמיון בין רשתות הנושאים נעשית באמצעות מבחן הרגרסיה
ניתן לסכם, שהרמות השונות מייחסות לתקשורת שלושה סוגים של השפעה: 1. על מה לחשוב )הנושאים(. 2. איך לחשוב )תכונות הנושאים(. 3. 

איך לקשר אסוציאטיבית בין נושאים שונים. 
על-פי McCombs, פרטי יחסי הגומלין בניתוח הרשתות מספקים תמונה עשירה יותר על סדרי היום, מרחיבים את ניתוחם ומציעים מגוון של 

 .)McCombs, Shaw & Weaver, 2014; McCombs & Valenzuela, 2014( מחקרים חדשים על השפעת סדרי היום
עד כה, התמקדו מחקרים אלו בניתוח הזירה הפוליטית/ מדינית. המחקר הנוכחי היה חלוצי בהרחבת הניתוחים לתחום האינטרדיסציפלינרי- 

"תקשורת החדשנות", קרי, עיתונות הסוקרת חדשנות.
1.3. תקשורת החדשנות

העיתונאים ממלאים תפקיד חשוב במערכות חדשניות ובצמיחה המונעת מחדשנות ויזמות. ככל שהטכנולוגיה נהיית משמעותית יותר בחיינו 
והמוצרים הדיגיטליים הופכים לחלק בלתי נפרד מהתנהלותנו, כך גובר הצורך בעיתונות טכנולוגית שתסביר את החידושים המסובכים באופן נגיש 

.)Nordfors, 2009( אולם, תפקיד התקשורת בחדשנות נחקר באקדמיה במידה מועטה מאוד .)La Rosa, 2007( לציבור הרחב
 whistle-סביב חדשנות ואחראים לנתח מגמות, להעלות את תשומת הלב להתפתחויות עיקריות ולפעול כ buzz-הכתבים הטכנולוגיים תורמים ל
blowers. למרבית הציבור אין פנאי או ידע מקצועי כדי לבצע מחקר בעצמו ולכן הציבור מסתמך במידה רבה על המידע שנמסר בתקשורת. לכן 

 .)Nordfors, 2003( חשוב שכתבי התחום יספקו היבטים שונים ושהידע המשותף יקדם תובנות בדיון הציבורי
תחום הסיקור הטכנולוגי מצריך מומחיות, והיכולת לפתח מומחיות בתחום זה משכה אליו בלוגרים רבים. העיתונאים בעצמם מתארים את הבלוגים 
כזירת המפגש העדכנית ביותר בנושאי טכנולוגיה וכי הם הצליחו לייצר עידן חדש הדוחק הצידה את העיתונות המסורתית )Gomes, 2005(: "אם 

מישהו יודע מהו הדבר הבא בטכנולוגיה- הרי הם הבלוגרים" )Estes, 2011, עמ' 2(. 
2. השערות המחקר

שאלת המחקר המרכזית הייתה: מי קובע את סדר היום בתחום? בתחום הפוליטי, תפקיד התקשורת המסורתית הנו הכתבת הנושאים לדיון. 
האם היא ממשיכה בתפקידה הקלאסי או שמא יימצא כי בתחום הטכנולוגי זרימת המידע מתחילה דווקא מהבלוגרים?

המחקר הניח כי הבלוגרים הטכנולוגיים יפיצו נושאים שיאומצו על-ידי אמצעי התקשורת המסורתיים.
H1: הנושאים הטכנולוגיים הבולטים יעברו מהבלוגים הטכנולוגיים לאמצעי התקשורת המסורתיים.

בהתאם להנחה הבסיסית של המודל הרשתי, הניח המחקר כי:
H2: יימצא מתאם חיובי בין קשרי הנושאים הטכנולוגיים בסדר היום בבלוגים לקשריהם בסדר היום התקשורתי המסורתי.

3. שיטת המחקר
בשל הצורך באפיון מקיף של הסיקור הטכנולוגי, נאספו כתבות מאתרי חדשות ופוסטים מבלוגים באנגלית לאורך שנה שלמה. 50 כלי תקשורת 

אמריקניים מובילים חולקו ל-7 קבוצות בשתי קטגוריות: 
הקטגוריה הראשונה, אתרי אמצעי תקשורת מסורתיים: 1. עיתונים, 2. טלוויזיה, 3. מגזינים, 4. כל האתרים יחדיו. הקטגוריה השנייה, בלוגים: 5. 

Elite newsroom blogs, 6. בלוגרים עצמאיים, 7. כל הבלוגים הטכנולוגיים יחדיו. 
במחקר נעשו הניתוחים הבאים: 1. סדר היום הטכנולוגי באמצעי התקשורת המסורתיים; 2. סדר היום הטכנולוגי בבלוגים;   3. השוואת דירוגי 
הנושאים; 4. מתאמים בין סדרי היום; Time-series analysis .5 לסיבתיות: איזו קבוצה מנבאת פרסומים בקבוצה השנייה? 6. ניתוח רשתות 

לקשרים בין נושאים טכנולוגיים בולטים. 
Sysomos/ של חברת )MAP )Media Analysis Platform מובילות, הוחלט כי Big Data בחירת כלי המחקר: לאחר בחינת מספר חברות

MarketWire הוא הכלי המתאים ביותר.
קידוד הקטגוריות התגבשה  כדי להכיל את מגוון הנושאים הטכנולוגיים, רשימת  סיווג שקיימות מראש  מילות החיפוש: מכיוון שאין תכניות 
בתהליך אינדוקטיבי. שיטת ההסכמה בין שופטים )מהימנות בין מקודדים( הציגה התאמה גבוהה מאוד. הרשימה הכילה 347 מילים, ביניהן חברות 
טכנולוגיות, מוצרים טכנולוגיים, נושאים טכנולוגיים )תמות(, כנסים מהתעשייה ואישים. בסך הכל כ-2,500 שאילתות חיפוש נבדקו בכלי ניטור 

הרשת והן הובילו למאגר שהכיל 1,500,000 רשומות )מאמרי חדשות ופוסטים מהבלוגים(.
בהסתמך על מחקרים קודמים הוסקו המסקנות הבאות לגבי המבחנים הסטטיסטיים: 

דירוגי סדר היום בסולמות  בין  )Spearman rank-order correlations( הם הנפוצים והמקובלים ביותר לניתוח מתאמים  1. מתאמי ספירמן 
.)e.g., Coleman, McCombs, Shaw & Weaver, 2009( אורדינאליים

2. השיטה המועדפת לניתוח הסיבתיות היא באמצעות Time-series analysis עם מבחן מסוג Granger causality )Granger, 1969(. המבחן 
 e.g., Rojecki( בפרט Intermedia-ו )e.g., Ripberger, 2011( משווה את כיוון ההשפעה של הסדרות העתיות. במספר גדל של מחקרי סדר יום
Meraz, 2016; Sayre, Bode, Shah, Wilcox & Shah, 2010 &( נעשה שימוש במבחן גריינג'ר, ובהשוואה לטכניקות אחרות לניתוח סיבתיות, 
 Stock & Watson, 2001, In:( נטען, כי הגריינג'ר הוא המדויק ביותר לאבחון קשרים לאורך זמן ,ARIMA או מודל time-lagged כמו קורלציות

 .)Groshek & Clough-Groshek, 2013; Meraz, 2011
)בראיון   McCombs בהמשך להמלצתו האישית של .)QAP )Quadratic Assignment Procedure :היום הרשתי לניתוח סדר  3. השיטה 
 Guo, 2012; Vargo, Guo, Shaw & McCombs, 2014; Vu,( והמלצות נוספות ,)שהתקיים עמו בתאריך 14.05.2013 באוסטין, טקסס, ארה"ב
Guo & McCombs, 2014(, המחקר לא רק הסיט את הניתוחים מהתחום הפוליטי, אלא אף הרחיב את המודל הרשתי להשפעה ההדדית של 
כלי התקשורת. החישוב של מבחן הרגרסיה מסוג QAP התבסס על מטריצות שנבנו מתדירות הקיום של שני נושאים טכנולוגיים באותה כותרת 
ראשית של כתבה או של פוסט )ומכאן, שבעלי קשר אסוציאטיבי חזק(. המטריצות לא כללו הופעת צמד המילים במאמרים ובפוסטים המלאים, 
עקב מסד הנתונים העצום שהניב עשרות אלפי התאמות, ביניהן גם חיבורים אקראיים. המחשת הרשתות בוצעה בעזרת UCINET 6, כלי לניתוח 

רשתות חברתיות המנתח מטריצות ו-NetDraw 2.0, תכנה לוויזואליזציה של רשתות חברתיות.
4. הממצאים העיקריים

מתאמים חזקים, חיוביים ומובהקים נמצאו בין דירוגי סדרי היום באמצעי התקשורת המסורתיים לבין דירוגי סדרי היום בבלוגים. נמצאה הסכמה 
רחבה על זהות הנושאים הטכנולוגיים לסיקור, כלומר הייתה הסכמה על מה נחשב חדשותי בתחום וראוי לפרסום תכוף.

ניתוחי הסיבתיות בחנו את הסיקור הטכנולוגי המוביל לאורך שנה שלמה ונמצא כי הסיקור בבלוגים מסביר את הסיקור הטכנולוגי באמצעי 
התקשורת המסורתיים )F = 2.99 - 5.78, p < 0.05(. כלומר, שפעילות הבלוגרים מנבאת את סיקור הטכנולוגי שיבצעו העיתונאיים המסורתיים. 

 .)p > 0.05(  ההשפעה הנגדית, הקלאסית, לא נמצאה: הסיקור באמצעי התקשורת המסורתיים לא היווה הסבר מובהק לסיקור בבלוגים
סדר היום הרשתי: תוצאות מבחני ה-QAP הכילו מתאמים חזקים ומובהקים עבור נושאים טכנולוגיים )r=0.77, R2= 0.59, p=0.005(, חברות 
טכנולוגיות )r=0.92, R2= 0.85, p<0.001( ומוצרים טכנולוגיים )r=0.74, R2= 0.55, p=0.03(. האופן בו קישרו הבלוגרים בין הנושאים הטכנולוגיים 

השונים תאם לקישורי הנושאים בתקשורת המסורתית. 
הוויזואליזציות הרשתיות במחקר הציגו את חוזק הקשרים: ככל שהקו המקשר עבה יותר כך הוא מייצג קשר חזק יותר, המתבסס על מספר רב 
יותר של הופעות משותפות בכותרות הראשיות. ההתמקדות בצימודי נושאים מאפשרת לגלות פרטים נוספים על הסיקור התקשורתי. לדוגמא, 
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למרות שהדירוג הכללי של המוצרים בתקשורת המסורתית היה אחר, בכותרות המכילות "שמועה" על המוצרים המצב השתנה בהתאמה לדירוג 
שנמצא בבלוגים. 

 
5. דיון

המחקר הניח, שככלל, למדיה החדשים יש פוטנציאל ביצירת זרימת מידע הפוכה וזאת במיוחד בתחום הטכנולוגי המצריך מומחיות מיוחדת. לאור 
אישוש השערות המחקר, אופיין תפקידם של הבלוגרים הטכנולוגיים בזרימת המידע: הם מסננים את הנושאים הטכנולוגיים )בולטות הנושאים( 

ואת הקשרים ביניהם )הסדר הרשתי( ולרוב יוזמים את תהליך קביעת סדר היום עבור אמצעי התקשורת המסורתיים. 
אלו ממצאים אמפיריים ייחודיים אשר: 1. המחישו שינוי במערך הכוחות בתקשורת. 2. סיפקו תמונה מלאה יותר על האקוסיסטמה של הפצת 
החידושים בחברה. הממצאים אודות התנהלות התקשורת העכשווית אינם מוגבלים לתקשורת האמריקנית, אלא רלוונטיים לדיון עבור חוקרי 

תקשורת ואנשי תקשורת באופן גלובלי.
 Chaffee & Metzger,( ישנה השלכה תיאורטית נוספת, בתחום ב"מאקרו": תיאוריות תקשורת ההמונים מאותגרות בעידן המדיה החדשים 
2001(, אך הן שורדות )Weimann, Weiss-Blatt, Mengistu, Mazor & Oren, 2014, p. 822(: "תיאוריות תקשורת ישנות אינן מתות; הן פשוט 
מסתגלות". בבסיס המחקר מצויה הטענה כי אסכולות המחקר הוותיקות מצליחות להתאים עצמן לשינויים ומכאן הבחירה בפיתוחים החדשים 
שלהן לניתוח הסביבה התקשורתית החדשה. בהתאמה, המחקר מציע להרחיב את השימוש במודל סדר היום הרשתי כפיתוח תיאורטי ומתודולוגי 
חדש ומבטיח. המחקר סיפק ראיה אמפירית למודל: לא רק הנושאים הטכנולוגיים הבולטים )הרמה הראשונה( עוברים מסדר יום אחד למשנהו 
)מהבלוגים לתקשורת המסורתית( אלא גם הקשרים בין הנושאים )הרמה השלישית( יכולים לעבור בין כלי התקשורת. המסקנה למחקרי ההמשך 

הנה שהנדבך הרשתי יכול להעשיר את תיאור קביעת סדר היום בכלל ובין אמצעי התקשורת בפרט.

אתגרים ודילמות במחקרי "סדר יום" במרחב המקוון: הרלוונטיות של תיאורית "סדר היום" בעידן המדיה החדשים
ד"ר ירון אריאל, ד"ר דנה וימן-זקס, ד"ר ורד אלישר-מלכה וד"ר רות אבידר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 
ניתוח סדר היום התקשורתי, הן באמצעי התקשורת המסורתיים והן במדיה החדשים, נעשה זה מכבר, דבר שבשגרה, והכלים לבצעו מקובלים 
במידה רבה על חוקרי התקשורת בעולם. אולם, ניתוח סדר היום הציבורי במדיה החדשים, בייחוד ברשתות חברתיות מקוונות, מחייב חשיבה 
מחודשת על אותם כלים ומציב בפני המבקשים לבצעו, שורה של אתגרים. המחקר הנוכחי מבקש להצביע על אתגרים אלה, לתאר את הקושי 

שהם מציבים בפני חוקרי סדר היום התקשורתי ולהציע פתרונות מעשיים להתמודדות עם כמה מאתגרים אלו.   
רקע תיאורטי רלוונטי

תיאוריית קביעת סדר היום נבחנה משנות ה-70 של המאה העשרים במגוון רחב של מקרי בוחן, בהקשרים פוליטיים ואחרים ובמגוון שיטות מחקר 
)Brosius & Weimann, 1996; McCombs & Reynolds, 2009(. McCombs & Shaw )1972( המזוהים יותר מכל עם אסכולת קביעת סדר 
היום, מצטטים את אמרתו הידועה של Cohen )1963(, לפיה המדיה אולי אינם יכולים לומר לנו מה לחשוב, אולם הם מצליחים ביעילות רבה 

לומר לנו על מה לחשוב. 
במרבית המחקרים מיושמת התיאוריה באמצעות שילוב של שני מערכי מחקר: )1( סדר היום התקשורתי נבחן באמצעות ניתוח תוכן כמותי של 
כתבות העוסקות בנושא מסוים )כמות הסיקור ומידת הבולטות(, בהנחה שהקוראים לומדים לא רק על הנושא הנתון, אלא גם על החשיבות שיש 
לייחס לו על פי כמות המידע ומיקומו בחדשות )McCombs & Shaw(; )2, 1993( סדר היום הציבורי נבחן באמצעות סקרי דעת קהל אודות 

 .))Dearing & Rogers, 1996 חשיבותם של אותם הנושאים בעיני הקוראים/צופים
על פי Weaver, McCombs & Shaw )2004( יחידת הניתוח ברוב מחקרי קביעת סדר היום היא הנושא )האובייקט(, אך הדילמה המחקרית היא 
האם די לבחון את הנושאים עצמם או שיש צורך להתייחס גם לייחוסים הנלווים אליהם, היות שהם אינם עומדים בפני עצמם. לטענתם, ייחוסים 
כאלה שזכו לכינוי 'קביעת סדר יום מדרגה שניה' )Second level agenda setting( מוענקים לרוב על ידי עיתונאים )באופן ישיר או עקיף( בדיווח 
התקשורתי והם שמבליטים צדדים והיבטים מסוימים של הנושא. בשנים האחרונות עוסקים החוקרים במה שמכונה קביעת סדר יום מדרגה 
שלישית )Third level agenda setting(, ועניינו ניתוח ההשפעות ההדדיות של הגולשים ברשת האינטרנט על סדרי היום של פוליטיקאים ועיתונאים.
 )Coleman, McCombs, Shaw & Weaver  )2009.הופעת האינטרנט והרשתות החברתיות המקוונות עוררו ענין מחודש בתיאורית סדר היום
 McCombs, Holbert, Kiousis & )2011 ,טוענים כי צמיחתה של רשת האינטרנט מהווה כר פורה וחדש למחקרי קביעת סדר היום. בדומה
Wanta( טוענים כי תשומת הלב המחקרית בתחום צריכה להתמקד בדינמיקה של התקשורת המקוונת בפלטפורמות הדיגיטליות השונות, 
כדוגמת אתרי חדשות ורשתות חברתיות מקוונות. Chaffee & Metzger )2001( מציעים כי למדיה חדשים פוטנציאל לזרימת מידע הפוכה, 
מהציבור למועמדים ולפיכך, בפארפרזה על האמירה המקורית, מנבאים כי התיאוריה תעבור מ״הנושאים שהמדיה אומרים לאנשים לחשוב עליהם" 
 Reverse agenda"( "מכנה זאת "קביעת סדר יום הפוכה )McCombs )2004 ."ל״הנושאים שאנשים אומרים למדיה שהם רוצים לחשוב עליהם

setting"(, כלומר העניין הציבורי הוא זה אשר קובע את סדר היום התקשורתי.
בנוסף לכך, ניתן לזהות מגמה לפיה עיתונאים מהתקשורת המסורתית, עיתון מקוון ומודפס, טלוויזיה ורדיו, ניגשים אל הרשתות החברתיות 
 Lee, Lancendorfer & Lee, 2005(.( המקוונות כדי לבדוק את האווירה הציבורית בנושא מסוים וזאת על מנת לסקר אותו לאור העניין הציבורי בו
Sweetser, Golan & Wanta )2008( טוענים כי השאלה 'מי קובע את סדר היום למי?' צריכה להמשיך ולהיבחן לאור התפתחותן של טכנולוגיות 

תקשורת חדשות. 
טענות תיאורטיות עיקריות

המחקר הנוכחי מבקש, כאמור, להצביע על דילמות ועל אתגרים ייחודיים לניתוח סדר יום במרחב המקוון. נציג להלן ארבע מהאתגרים הבולטים: 
)1( הגדרת סדר היום הציבורי, )2( יצירתה של היררכיה נושאית בסדר היום הציבורי המקוון, )3( קשיים בהגדרת יחידות הזמן הנמדדות ו- )4( בניית 

מדגם.
1. הגדרת סדר היום הציבורי

אחד ממושגי המפתח בתיאורית קביעת סדר היום הוא "סדר היום הציבורי", רשימת הנושאים שלגביהם השיבו אזרחים וצרכני תקשורת מן השורה 
כי הם החשובים והמרכזיים ביחידת זמן נתונה, על פי רוב באמצעות מענה לסקרים. כאשר מבקשים למקד את תשומת הלב המחקרית בביטוי 
אחר לנושאים הנתפסים כחשובים ומרכזיים בעיניי הציבור  - רשימת הנושאים שלגביהם מתקיים השיח האינטנסיבי ביותר במרחב המקוון – עולים 
מספר אתגרים שיש לתת עליהם את הדעת. ראשית, האם נכון בכלל להחיל את המושג הוותיק על המדידה החדשה? האם דין סדר יום הציבורי, 
כפי שנמדד במחקרי העשורים האחרונים של המאה ה-20, כדין סדר היום הציבורי המתקיים באינטרנט וברשתות החברתיות? האם דין מענה 

לסוקר, בדבר חשיבותם היחסית של נושאים אקטואליים, כדין התייחסות וולונטרית  לאותם נושאים ברשתות החברתיות המקוונות?
אם כן, מהו סדר היום הציבורי המקוון? מהם גבולותיו? היכן יש לחפש אחריו? שאלה נוספת שיש לשאול ביחס לסדר היום הציבורי במרחב 
המקוון, עוסקת במאפייניו של המרחב עצמו: האם ניתוח סדר היום הציבורי אמור להתמקד בחלקיו הגלויים של השיח, או לשאוף להגיע גם 
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אל הנסתרים שבהם? ואם כן, כיצד ניתן לבצע זאת? לצד הפלטפורמות המוכרות קיימים אפיקים נוספים לשיח קבוצתי, דוגמת מסרים מידיים 
בקבוצות וואטסאפ. חלק משמעותי מהשיח המתקיים באפליקציה הפופולרית נעשה בפורמט קבוצתי. מחקרים מלמדים שהשיח עשוי לעסוק 
בסוגיות אקטואליות, פוליטיות, חדשותיות, להתנהל באופן ערני מאד ולכלול גם אלמנטים של תקשורת דליברטיבית. האם ראוי, בשל כל אלה, 

להחשיבו כמרכיב נוסף של השיח הציבורי?
2. יצירתה של היררכיה נושאית בסדר היום הציבורי המקוון

שיטת מחקר המבקשת לזהות את מרכיבי סדר היום הציבורי המקוון באמצעות ניתוח בולטותם היחסית של הנושאים העולים לדיון, מחייבת 
שימוש בתוכנת ניטור, ולמעשה מובילה את החוקרים לגיבושה של רשימת מילות מפתח, בלעדיה לא יהיה הניטור אפשרי. אולם מגוון האפשרויות, 
בדומה לגבולותיו של השיח הציבורי המקוון, אין סופי, וכל ניסיון "לירות באפלה" יוביל לכישלון המאמצים המחקריים. פתרון אפשרי לסוגיה עשוי 
להיות גיבושה של רשימת מילות מפתח על בסיס הנושאים המרכזיים שעלו לדיון באמצעי התקשורת )מקוונים או מסורתיים( בפרק הזמן הנבחן. 
אולם, פתרון זה מביא עמו אתגרים משל עצמו: מה באשר לנושאים שעלו בשיח הציבורי המקוון, אך לא קיבלו ביטוי )מרכזי או בכלל( בסדר היום 

התקשורתי? שיטת עבודה זו עלולה, למעשה, ליצור הטיה לא טבעית ולשבש את ניתוח אפיקי ההשפעה ההדדית.
אתגרים נוספים, הכרוכים בצורך לעבוד עם תוכנת ניטור קשורים בבחירת מילות המפתח לניטור. בחירת מילות המפתח עלולה להוביל לניטור 
נושאים הקשורים באופן חלש מאוד לנושא המדובר ואולי להפך, היא עלולה לפספס שיח אשר קשור לנושא אך לא נעשה שימוש במילות החיפוש 
שהוזנו. שאלה נוספת היא מי ראוי להיות הגורם המגדיר את מילות החיפוש שנבחרו בכדי לתאר תופעה/אירוע? בתקשורת ההמונים ניתן להשליך 

זאת על החלטות מערכתיות, אולם מה יהיו מילות המפתח בשיח המקוון? 
3. קשיים בהגדרת יחידות הזמן הנמדדות

 Coleman, McCombs, Shaw מהי יחידת הזמן המתאימה לניתוח סדר היום הציבורי? כבר ביחס למחקרי סדר יום שבחנו מדיה מסורתיים טענו
Weaver )2009 &( כי מחקרים בחנו את סדר היום בפערי זמן משתנים בהתאם לנושאים הנבחנים ולפלטפורמות הנבחנות. אולם כאשר מדובר 
במהדורות חדשות משודרות, בעיתונות מודפסת, ואפילו באתרי חדשות מקוונים, מסגרות הזמן היו קבועות, תחומות וברורות למדי, אך מה באשר 
למרחב המקוון, המנותק מגבולותיהן של יחידות זמן מוכרות, לא כל שכן מגבולותיה של 'מהדורת חדשות טלוויזיונית'? בבואנו להשוות בין סדר 
היום הציבורי המקוון לבין סדר היום התקשורתי, כפי שהוא בא לידי ביטוי במדיה המסורתיים, ובייחוד כאשר נבקש לזהות אפיקי השפעה אפשריים 
בין השניים, מה ייחשב פרק זמן סביר מרגע פרסום תוכן חדשותי במדיה אלה, ועד שלא ניתן יהיה עוד לקשור בינו לבין שיח מקוון באותו נושא? 
האם, לנוכח ההבדל המהותי במעמדו של משתנה הזמן בין העולם המקוון לעולם המתקיים מחוץ לו, ניתן להעריך את ההשפעות ההדדיות בין 
סדר היום הציבורי המקוון לסדר היום התקשורתי באמצעים שאינם מקוונים באותם כלים ועל פי אותם עקרונות של הערכת ההשפעות הדדיות 

ביחס לסדר היום התקשורתי במרחב המקוון בלבד )למשל, אתרי חדשות מקוונים אל מול שיח ציבורי גלוי בפייסבוק(? 
4. בניית מדגם

קביעת גבולות יחידות הניתוח הנדגמות במחקרי סדר יום העסיקה מראשית המחקר האמפירי של התיאוריה. קושי מיוחד מתעורר בהקשר של 
בניית מדגם אקראי מייצג מתוך תכני הרשת. כיצד ניתן לקבוע מהי מסגרת הדגימה כשאין ביכולתנו לדעת האם הגענו לכלל הפריטים המקוונים 
שעסקו בנושא מסוים? כיצד ניתן להיות בטוחים כי נאספו כל השיחות ומקורות המידע שפורסמו בנושא מסוים ביום מסוים? ברשת האינטרנט 
קיים גם חשש לפיו אתר שלא נוטר באופן עקבי יוכל למחוק תכנים, הודעות ושיחות שגורמים בעלי אינטרס אינם מעוניינים שיופיעו באתר. בנוסף, 
הרי תמיד יהיו מקורות נוספים שעל קיומם לא ידענו או שלא נכללו במסגרת הדגימה שלנו. למעשה, אנו מוותרים מראש על כל החלקים של 
רשת האינטרנט אשר אינם מנוטרים באופן קבוע או שאינם מנוטרים בכלל על ידי מנועי חיפוש. בין אם מדובר בתוכן ושיח שאינם נשמרים או 

שאינם נשמרים לאורך זמן )מסיבות טכניות או לאור רגולציה המחייבת את מחיקתם( ובין אם מדובר באזורים שאינם נגישים למנועי החיפוש. 
אתגרים מחקריים נוספים שעליהם ניתן להצביע במחקר סדר יום במרחב המקוון הם: המשגת  "בולטות מקוונת" ומדידתה, ניתוח ההשפעות 

ההדדיות של אמצעי התקשורת השונים, ישנים וחדשים, ותופעה שניתן להגדירה כ"זיהום" בין מקורות.
חידושי המחקר ותרומותיו לתחום

המאמר הנוכחי עוסק באתגרים שמציבים המדיה החדשים בפני חוקרי ומחקרי סדר היום התקשורתי. מלבד פירוט האתגרים והצעת פתרונות 
חלקיים, תרומתו של מחקר זה בהצפת השאלה העקרונית האם נכון לנו, כחוקרי תקשורת, לנסות ולהתאים את המרחב הרשתי למסגרות 
התיאורטיות הקיימות, שעוצבו על ידי חוקרי סדר היום, או שמא עלינו לבחון מחדש את סוגיית השימוש בתיאורית סדר היום בעידן המדיה החדשים? 
במחקר זה אנו מציגים את הטיעונים לכאן ולכאן, שכן לצורך "התכתבות" עם מחקרי עבר, קל יהיה להתאים את המסגרות הקיימות למציאות 
התקשורתית החדשה ובתוך הנתונים העצומים של מרחבי הרשת לבחון באופן מוגבל מסגרות המותאמות למרחבי תקשורת אחרים. אולם נראה 
כי זו תהיה גישה קצרת רואי, שכן לא ירחק היום )בייחוד לאור מגמות התלכדות המדיה( שלא ניתן יהיה עוד להפריד בין רדיו, עיתון, טלוויזיה ורשת 

והמעברים והשיתופים בין אמצעי התקשורת יהיו מרובים ותכופים ויציבו אתגרים חדשים בפני חוקרי סדר היום.

צריכת חדשות ומוטיבציה של נוער לגיוס
ד"ר מיכל אלון-תירוש גב' ניצן חוטר וגב' נועה גרנות, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 Gunter, Furnham &( החדשות מהוות מקור חיוני ומרכזי של מידע פוליטי, מדיני, כלכלי וחברתי. מטרתן לסייע לציבור לגבש דעות ועמדות
 .)Cohen & Loffler- Elefant, 2006 ;2000 ,(. בישראל, חדשות מהוות ז'אנר מרכזי שזוכה לאחוזי צפייה גבוהים )כהןGriffiths, 2000

דיווחים ביטחוניים הכוללים התייחסויות לצבא, לפעולות טרור, למשברים ביטחוניים,   ביותר בחדשות.  הבטחון הוא אחד הנושאים המסוקרים 
לנפגעים ולהרוגים בקרב חיילי צה"ל הינם שכיחים במציאות הישראלית.

 הקהל הצעיר, כמו שאר אזרחי ישראל, נחשף לשידורי החדשות בתדירות רבה. אופן ההתמודדות של צעירים בישראל עם חדשות, השפעות 
החדשות על תהליכי הסוציאליזציה הפוליטית, על תפיסות לגבי הקונפליקט היהודי- ערבי ועל גיבוש עמדות פוליטיות של צעירים בישראל, זכו 
להתייחסות בספרות )אלון-תירוש,2012(. כמו כן, מחקרים בישראל ובעולם מתייחסים לתגובות רגשיות שליליות של ילדים ושל בני נוער בעקבות 
חשיפה לאירועים חדשותיים אלימים )Riddle, 2012(. תגובות רגשיות שליליות אלה והתפיסות לגבי המצב הביטחוני בישראל יכולות להשפיע על 

המוטיבציה של בני נוער להתגייס לצבא.
המוטיבציה לגיוס זוכה להתייחסות ציבורית ומחקרית רבה. שאלות הנוגעות לעליה )או ירידה( במוטיבציה לגיוס ולאופי האוכלוסיות בהן יש מוטיבציה 
גבוהה לגיוס נבחנות לעיתים קרובות )למשל- שפיגל,Taubman—Ben-Ari & Findler, 2006 ;2001(. עם זאת, שאלת השפעת החדשות על 
המוטיבציה לגיוס בישראל טרם זכתה להתייחסות מחקרית וזאת למרות שהחדשות הן סוכן סוציאליזציה מרכזי עבור בני נוער והעיסוק בנושאים 

ביטחוניים בחדשות בישראל הוא רב. לאור זאת, ניתן לשער שלחדשות השפעה על המוטיבציה של בני נוער להתגייס לצבא.
מטרת המחקר היא לדון בקשר בין צריכת חדשות ועמדות כלפי חדשות לבין המוטיבציה של בני נוער לגיוס לצבא. המחקר מתמקד בשאלות: 
באיזו תדירות נחשפים בני נוער לחדשות ומהם המדיה המועדפים עליהם? מהן העמדות והתפיסות של בני הנוער ביחס לחדשות? באיזו מידה 
הם מעוניינים להתגייס? באיזו מידה בני הנוער חוששים מהגיוס לצבא? האם יש קשר בין צריכת חדשות לבין העמדות לגבי חדשות ובין צריכת 
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החדשות לבין המוטיבציה לגיוס?
שיטת המחקר

במחקר נעשה שימוש בשאלונים ובראיונות. 112 תלמידי כיתות י"א וי"ב בבתי ספר תיכוניים במושבים ובקבוצים בצפון הארץ השיבו על שאלון 
מקוון שהופץ באמצעות הרשת החברתית 'פייסבוק' והתייחס  לארבעה היבטים: 

1. התדירות והאופן בהם בני הנוער צורכים חדשות במדיה השונים: דירוג  מ- 1 )אף פעם( עד 5 )בתדירות גבוהה מאוד( של תדירות הקריאה של 
עיתון יומי/ גלישה באתרי חדשות באינטרנט/ צפייה בחדשות בטלוויזיה ועוד.

2. תפיסות ביחס לחדשות:  דירוג   מ- 1 )כלל לא מסכים( עד 5 )מסכים במידה רבה מאוד(. לדוגמא: החדשות משקפות את המציאות הקיימת, 
החדשות מעניינות.

3.היבטים הקשורים במוטיבציה לגיוס  ונכונות לשירות הצבאי: דירוג  מ- 1 )כלל לא מסכים( עד 5 )מסכים במידה רבה מאוד(. לדוגמא: אני מעוניין 
להתגייס לצבא, אני רוצה לשרת בתפקידי קצונה ופיקוד.

4.חששות מהשירות הצבאי. דירוג  מ- 1 )כלל לא מסכים( עד 5 )מסכים במידה רבה מאוד(. לדוגמא: יש לי חששות לגבי שירותי הצבאי.
בנוסף, נערכו ראיונות שעסקו בהיבטים אלה עם עשרה בני נוער בגילאי 17-18. 

ממצאים
ממצאים כמותיים

תדירות צריכת החדשות: טבלה 1 מציגה ממוצעי דיווחים על תדירות צריכת המדיה השונים על ידי המשיבים. כפי שניתן לראות, המדיה השכיחים 
הם המדיה החדשים )רשתות חברתיות, סמארטפונים ורשת האינטרנט(, ואחריהם הטלוויזיה.  צריכת החדשות על ידי העיתון והרדיו הינה בתדירויות 
 .)M=3.39, SD=0.7258( נמוכות יותר. חישוב ממוצע תדירות צריכת החדשות מעבר למדיה השונים מצביע על צריכת החדשות בתדירות גבוהה

טבלה 1: צריכת חדשות על ידי בני נוער במדיה השונים

סטיית תקןממוצעמדיום

3.951.089רשתות חברתיות

3.931.137סמארטפון

3.771.155אינטרנט

3.591.159טלוויזיה

2.561.221עיתון 

2.551.192רדיו

עמדות לגבי חדשות: המשתנה "עמדות לגבי חדשות" מורכב משבעה היגדים: "החדשות משקפות את המציאות הקיימת", "החדשות מציגות 
את מלוא המידע", "חשוב להתעדכן במתרחש דרך החדשות", "החדשות מעניינות", "המידע המוצג בחדשות מסולף ולא אמין" )קודד בהיפוך(,  
"החדשות אובייקטיביות", "החדשות משעממות" )קודד בהיפוך( . מהימנות כעקיבות פנימית באמצעות אלפא של קרונבך χ=0.667, ממוצע  3.3395 

.)SD=0.62924(
תפיסות לגבי השירות הצבאי ונכונות לגיוס: המשתנה "תפיסות לגבי השירות הצבאי ונכונות לגיוס" מורכב מ- 13 היגדים: "אני מעוניין להתגייס 
לצבא", "אני מוכן לתרום מעצמי כמה שיותר לצבא", "הייתי מעדיף לעשות שירות לאומי, ולא להתגייס לצה"ל" )קודד בהיפוך(, "אני רוצה להוציא 
פטור מגיוס" )קודד בהיפוך(, "אני מחכה בקוצר רוח לשירות הצבאי", "הגיוס ליחידה קרבית חשוב לי מאוד", "אהיה מוכן לחתום קבע, ולהמשיך 
את השירות הצבאי לאחר שירות החובה", "אני רוצה לשרת בתפקידי קצונה ופיקוד", "אני גאה להתגייס לצה"ל", "אני רואה בשירות הצבאי 
כחובתו של כל אזרח", "אני מרגיש כי השירות הצבאי יסייע לעיצוב אישיותי כאדם בוגר", "הייתי מתנדב לשירות הצבאי, גם אם השירות לא היה 
חובה", "עקב המצב הביטחוני במדינה, חשוב להתגייס לצבא". מהימנות כעקיבות פנימית באמצעות אלפא של קרונבך χ=0.915, ממוצע  4.0232 

.)SD=0.83228(
חשש מהגיוס: המשתנה "חששות מהגיוס" מורכב משלושה היגדים: "יש לי חששות לגבי שירותי הצבאי", "עקב המצב הביטחוני במדינה, אני 
חושש להתגייס לצבא", "צפייה בחדשות באמצעי התקשורת גורמת לי לחששות משירות צבאי". מהימנות כעקיבות פנימית באמצעות אלפא של 

.)SD=0.87295( 2.2351  ממוצע ,χ=0.653 קרונבך
קשרים בין המשתנים: טבלה 2 מציגה מתאמים בין ארבעה המשתנים שנבדקו במחקר. נמצאו קשרים חיוביים בין תדירות צריכת החדשות לבין 
עמדות לגבי חדשות, בין תדירות צריכת החדשות לבין התפיסות לגבי השירות הצבאי והנכונות לגיוס ובין עמדות לגבי חדשות לבין חשש מהגיוס.

טבלה 2: קשרים בין משתני המחקר
 

השירות עמדות לגבי חדשותתדירות צריכת החדשות לגבי  תפיסות 
הצבאי ונכונות לגיוס

חשש מהגיוס

.331.480**.390**-תדירות צריכת החדשות

.204*.147--עמדות לגבי חדשות

השירות  לגבי  תפיסות 
הצבאי ונכונות לגיוס

---037.-

----חשש מהגיוס
p<.05*

p<.01**
ממצאים איכותניים

מתוך הראיונות ניתן להסיק כי בני הנוער מתעדכנים בחדשות במדיה השונים. עיקר השימוש נעשה באמצעות אפליקציות של חדשות וברשתות 
החברתיות. "מתעדכן דרך הטלפון, אפליקציות מאקו ופייסבוק. עיתון ורדיו בכלל לא" )ש' בן 17(. המשיבים רואים בחדשות מקור אמין למידע, 
ומגלים עניין בעיקר בדיווחים בנושאים ביטחוניים: "[מתעניין בתחום ה] ביטחוני בעיקר, כי זה מה שקורה במדינה שלי בעצם. זה הקיום שלנו, זה 

יותר מרכזי" )ב' בן 18.5(.
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השירות הצבאי נתפס כחשוב, ובולטת המוטיבציה להתגייס, הרצון לתרום למדינה ולשרת בתפקידים משמעותיים: "אני רוצה לתרום למדינה ואני 
רוצה להיות חלק מהמערכת הזאת וגם בתור אישה חשוב לי להוכיח את עצמי במסגרת הזאת ואני גם הולכת לקרבי" )י' בת 18(. בראיונות 
הובעה אמונה כי השירות תורם ברמה האישית במישורים שונים )בגרות, אחריות, רכישת כישורים חדשים(. החששות העיקריים נוגעים למקום בו 
יוצבו ועם מי ישרתו: " החשש אולי שאני אהיה במקום שאני לא ארצה. לא בגלל המצב הביטחוני ...לא מפחד להתגייס )ש' בן 17(". מהראיונות 
מתקבל הרושם שתפיסות המשיבים לגבי הגיוס והמוטיבציה לשרת בצבא מושפעות במידה רבה מצריכת החדשות שכן הם מתעדכנים דרך 
אמצעי התקשורת על המצב הביטחוני, שומעים על פיגועי טרור ומאמינים כי גיוסם חשוב וכי עליהם להיות חלק ממערך ההגנה והלחימה. לדוגמא: 

"אתה רואה שאנשים מקריבים את החיים שלהם אז אתה רוצה להראות שגם אתה יכול" )ג' בן 17(.
דיון

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין צריכת חדשות ועמדות כלפי החדשות של בני נוער לבין תפיסותיהם לגבי השירות הצבאי,  הנכונות 
להתגייס והחששות מפני הגיוס. שאלות המחקר נבחנו באופן כמותי )שאלונים מקוונים( ואיכותני )ראיונות(.הממצאים משתי שיטות המחקר 

תומכים זה בזה.
נמצא כי בני נוער מדווחים על צריכת חדשות בתדירות גבוהה, בעיקר באמצעות מדיה חדשים. כמו כן נמצא שככל שבני הנוער צורכים חדשות 

בתדירות גבוהה יותר, עמדותיהם לגבי החדשות חיוביות יותר )תופסים אותן כיותר אמינות, אובייקטיביות ומעניינות(.
בנוסף, נמצאו  אצל בני הנוער שהשתתפו במחקר תפיסות חיוביות לגבי השירות הצבאי ונכונות גבוהה להתגייס לצבא. בני הנוער מייחסים חשיבות 
לשירות הצבאי, הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית, ומעוניינים להשתלב בתפקידים משמעותיים בצבא. הם  מדווחים על רמה נמוכה של 

חששות מהגיוס, ווניכר כי החשש המרכזי מחוסר שביעות רצון מהתפקיד הצבאי, ופחות מהמצב הביטחוני.
ממצאי המחקר מעידים על קשר חיובי בין צריכת חדשות לבין מוטיבציה לגיוס. ממצאים אלה מלמדים כי האירועים הביטחוניים המוצגים בחדשות 
לא רק שאינם יוצרים בקרב בני הנוער חששות כבדים מהגיוס, אלא ככל הנראה השפעתם הפוכה - הם מעלים את המוטיבציה של בני הנוער 

להתגייס לצבא.
עם זאת, נמצא כי  בני הנוער שסומכים יותר על המוצג בחדשות מדווחים על חששות גדולים יותר מהגיוס, אך אין בכך כדי להפחית מהנכונות 

שלהם להתגייס.
המחקר הנוכחי בוחן, לראשונה, את שאלת הקשר בין צריכת חדשות על ידי בני נוער לבין נכונותם להתגייס וחששותיהם מהשירות הצבאי. המחקר 
מלמד כי הקשר בין משתנים אלה מורכב. ממצא מרכזי הוא שצריכה תדירה של חדשות לא בהכרח פוגעת בנכונות להתגייס ואולי אף מעלה את 

המוטיבציה לגיוס. מחקרים עתידיים יבחנו נושאים אלה באוכלוסיות נוספות ויחקרו קשרים והשפעות הדדיות בין המשתנים. 
חזרה לתוכן העניינים

מושב 7: תקשורת, בריאות ומדע
יו"ר ומגיבה: ד"ר נחמה לואיס פרסקי, אוניברסיטת חיפה

פוסט וטראומה: נפגעות עבירות-מין בפייסבוק
ד"ר ענת פלג, פרופ' אריאל בנדור, ד"ר הדר דנציג רוזנברג, אוניברסיטת בר אילן

בשלוש השנים האחרונות נוצר מרחב שיח שיתופי חדש ברשתות החברתיות המאפשר לנפגעי ולנפגעות עבירות מין לחשוף את התקיפות שחוו, 
לשתף את הציבור בהשלכות הפגיעות המיניות על נפשם ועל מהלך חייהם, ולעורר שיח ציבורי על אודות תפקודן של מערכות החוק והמשפט 

במאבק בעבירות אלה.
בפייסבוק בישראל נפתחו דפים אחדים וקבוצות העוסקים בפרסום עדויות של נפגעות עבירות-מין והוקמו קהילות מקוונות התומכות בהן. אלה הן 
  )" amateurs professional"( "אשר בהן חוברים יחד אנשי מקצוע ו"חובבים מקצועיים ,)communities of interest", Porter, 2004"( "קהילות עניין"
שתומכים במי שבחרו לשתף בסיפורי הפגיעה שחוו )Leadbeater & Miller, 2004; Rheingold, 2008(. אף כי גוף המחקר בתחום של קהילות 
מקוונות המשתפות ידע בנושאי בריאות ורפואה ותומכות בחולים הולך ומתרחב )לרשימת מקורות ראו לב-און, 2015, עמ' 63(, ההתייחסות 
המחקרית לפעילותן של נפגעות עבירות-מין ברשתות החברתיות דלה )Rentscheler, 2004; Salter, 2013; Sills et al, 2016(. הכתיבה המועטה 
הקיימת מתמקדת בעיקר בניתוח השלכותיה של פעילות מקוונת זו על השיח הפמיניסטי ועל הבניית תפיסת האונס במרחב הציבורי, ואינה עוסקת 

בחוויותיהן הסובייקטיביות ותפיסת עולמן של הנפגעות הבוחרות בפלטפורמת ביטוי זו, ויחסן אל התקשורת הממוסדת. 
מקריאת העדויות המתפרסמות בפייסבוק בישראל מתגלה כי מקצת מהנפגעים בוחרים בבמה זו כהשלמה לפנייה למרכזי סיוע לנפגעות אונס או 
לאחר סיומם של הליכים פליליים נגד התוקפים. נפגעים אחרים פונים לרשתות החברתיות או לעיתונות הממוסדת לאחר שנכזבו ציפיותיהן לקבל 
סעד מהמשטרה או מהתביעה, שסגרו את תיק החקירה אשר נפתח בעקבות תלונותיהן, או מתוך חוסר אמון במערכת המשפט וראיית פייסבוק 

והתקשורת כתחליף לפנייה לרשויות המוסמכות. 
ספרות מחקרית ענפה עסקה בסיבות לאי הגשת תלונות למשטרה בישראל ובעולם )מרגלית, XX, 2008;2002(. כך, במחקרה של מרגלית נמצא 
כי בישראל הסיבות השכיחות להחלטה להתלונן במשטרה על עבירות-מין הן רצון לעשיית צדק, גמול לתוקפים ושאיפה שהם לא יפגעו באחרות. 
ואילו הסיבות השכיחות להימנעות מדיווח לרשויות הן פחד להיפגע מן התוקף, חשש מחשיפה בתקשורת ובושה מהתגובה הציבורית הצפויה. 
חלק ניכר ממשתתפות המחקר ציינו את המשטרה כגורם מעכב. הקושי בדיבור על הטראומה מועצם במפגש עם המשטרה, הנחווית כגברית 
וכזרה. ממצא זה עולה בקנה אחד עם תופעה שזכתה בספרות לכינוי "טראומה משנית" – חוויה מחלישה שחוות נפגעות תקיפה מינית במפגש 
עם אנשי מערכת אכיפת החוק, המשחזרת בהם תחושות של חוסר אונים ואובדן שליטה. תחושות אלה יוצרות קורבנות חוזרת, ויוצרות תמריץ 

  .)XXX, 2008; Baker, 2005;2000 ,שלילי לפנייה למערכת אכיפת החוק כדי למצוא מזור )בילסקי
יצויין, כי העדויות על פגיעות מיניות ברשתות החברתיות מעוררות עניין רב בתקשורת הממוסדת, המנהלת בעשורים האחרונים שיח משפטי רגשי 
ופופוליסטי. שיח זה, המכונה "שפיטה על-ידי התקשורת" )trial by the media( )XXX, 2014; McLaughlin & Greer, 2012(, שואב מהנטייה 
להגביר את ממד הסנסציה והדרמה בדיווחים על המשפט בתקשורת ולערב בין דעות לעובדות, וזאת במטרה לעורר את מעורבותם של נמעני 
התקשורת במוצר התקשורתי ולהעלות את המדרוג )רייטינג(. כך מצליחות נפגעות עבירות-מין הפונות לרשתות החברתיות לעקוף את שיקולי 

הברירה החדשותיים של העיתונאים שהם "שומרי הסף" של השיח הפלילי )Salter, 2013(, ומצליחות לזכות לחשיפה נוספת. 
מחקר אמפירי, בינתחומי זה, מבקש למפות לראשונה את הגורמים להעדפת הפניה לפייסבוק או לעיתונאים על פני הליכים משפטיים, ואת 

תפיסת החוק והצדק בקרב נפגעי עבירות מין ברשתות החברתיות בישראל. 
מתודולוגיה

המחקר התמקד בעדויות של נפגעים שפורסמו בפייסבוק בשני סוגי פלטפורמות. האחד – דפים אישיים המנוהלים על ידי הנפגעים עצמם ושבהם 
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הסיפורים מתפרסמים בשם אומרם או באופן אנונימי. האחרת – קבוצות פייסבוק אשר התכנים המתפרסמים בהן כפופים לכללי שיח מוגדרים 
מראש. במסגרת הפלטפורמה השנייה התבוננו בחמש קבוצות פייסבוק בשלוש במות שונות: 

1. קבוצת עמותת "אחת מתוך אחת".  קבוצה זו מונה כ-200,000 גולשים וזוכה לכ-35,000 "לייקים" מדי שבוע. לעמותה  ארבע מטרות: )א( מתן 
במה וקול לכל מי שנפגעו מינית בישראל; )ב( הצגת המסה הקריטית של נפגעות תקיפה מינית בישראל; )ג( הבהרה כי קרבנות של תקיפות 
מיניות לעולם אינן אשמות בכך שהותקפו; )ד( קריאה לגברים להצטרף למאבק בהטרדות והתקיפות המיניות בישראל. מנהלות הקבוצה נוהגות 
להפנות את הפונות למרכזי סיוע לנפגעי עבירות מין. באוקטובר 2014 נחנך פרויקט הצלבת שמות אנשים שדווחו על-ידי הפונות כתוקפים מינית. 
שמות אלה  נשמרים במאגר ממוחשב ומוצפן. במקרה שבו הצלבת המידע מצביעה על כך שאותו אדם תקף יותר מקורבן אחד, המדווחים יקבלו 

מידע על עצם ההצלבה, בלי לקבל פרטים נוספים. הדיווח יעודד אותם לשוב ולשקול את ברצונם להגיש תלונה למשטרה. 
2. קבוצת "שיח פמיניסטי". בקבוצה זו חברים כ-19,000 גולשים. הקבוצה מיועדת לתת מענה לנשים פמיניסטיות המבקשות לשתף אחרים 
בחוויותיהן מהחיים בחברה פטריארכלית. מדי שבוע מתפרסמות בקבוצה עדויות של נשים, ולעיתים גם גברים, שחוו פגיעות מיניות. המנהלות אינן 
עורכות את הנכתב, אך לקבוצה כללי שיח ברורים המחייבים בין היתר לשון מכבדת ונקייה מגזענות ומאפליה ומהאשמת הקורבן. מנהלות הקבוצה 
אינן מייעצות לכותבות כיצד לנהוג, אינן מפנות אותן למשטרה אך לעיתים מיידעות את הפונות על מרכזי הסיוע. ניתן לפרסם עדויות על פגיעות 

מיניות בשם בדוי או מלא, ואף לציין את שם התוקף.
3. דפי "הדס שטייף פועלת ו"הדס שטייף מספרת 2". להדס שטייף, כתבת הפלילים של גלי צה"ל, שני דפים פעילים בפייסבוק, שלכל אחד כ-4,500 
עוקבים. מאז אפריל 2013, עת חשפה חשדות להטרדות מיניות בידי איש התקשורת עמנואל רוזן , היא משמשת כתובת לפניותיהן של נפגעות 
המבקשות ייעוץ או ליווי. שטייף מבצעת בדיקות עצמאיות, ובהן מפגש עם הנפגעות, פגישה עם האנשים שעימם שוחחו לאחר הפגיעה ובדיקות 

פוליגרף. היא מעודדת נפגעות לפנות למשטרה ומנסה להקל עליהן בעזרת שימוש בקשריה הענפים. 
4. דף הפייסבוק של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל- לדף הפייסבוק של האיגוד זה 6,555 תומכים 

.בישראל פועלים 9 מרכזי סיוע משפטי ונפשי חינם לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. 
5. דף הפייסבוק של "לא תשתוק" – לדף זה 8,640 תומכים. מרכז סיוע זה פונה לנפגעי תקיפה מינית במגזר החרדי  ומטרתו להעלות את 

המודעות לתקיפות מיניות ומיסוד חינוך למוגנות בקרב הציבור החרדי. 
המחקר  משלב  בין שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות. 

1. שאלונים מקוונים: עד כה נענו לשאלונים שהפצנו בפלטפורמות השונות למעלה מ500 איש . צוות המחקר ממפה בימים אלה את מאפייני 
המשתתפים, הסיבות להשתתפותם בשיח המקוון, הירארכיית הצרכים שלהם לאחר הפגיעה ומידת ההענות של מערכות החוק והרשתות 

החברתיות לצרכים אלה, ועמדותיהם כלפי מערכת המשפט. 
2. ראיונות עומק מובנים-חלקית: ערכנו ראיונות עומק מובנים-חלקית עם 14  נפגעים שפרסמו את סיפורן בפייסבוק. צוות המחקר עוסק עתה 
בניתוח משווה בין חוויותיהם הסובייקטיביות של הנפגעים בהשתתפות בשיח על פגיעות מיניות בפייסבוק לבין חוויותיהם של נפגעים שבאו במגע 

עם מערכת החוק והמשפט ועם התקשורת המרכזית. 
ניתוח הממצאים יושלם עד לכנס. מניתוח ראשוני של ראיונות העומק עולה כי הנפגעים חווים את הרשתות החברתיות ככלי לתמיכה ולהעצמה 
אישית באורח שאינו ניתן להשגה במגעיהם עם רשויות החוק והמשפט ובמגעיהם עם התקשורת המרכזית. הנפגעים תיארו את חשיבות הפיכתם 
ל"מנטורים" לנפגעים אחרים כחוויה מכוננת משמעות לחיהם שלאחר הטראומה וכבעלת חשיבות מרכזית בהליך הריפוי. מנגד, הנפגעים ערכו 
שימוש כפול במושג "אונס שני" הן לתיאור מגעיהם עם המשטרה ובתי המשפט וגם ביחס למגעיהם עם מקצת מהעיתונאים המונעים משיקולי 
סנסציה ורייטינג. הנפגעים משוועים להנעת שינוי בתפיסות החברתיות ביחס לעבירות מין בישראל, ולהפסקת האשמת הקורבנות, ורואים בפייסבוק 

ככלי מרכזי למעקף החסמים במערכת המשפט ובתקשורת הממוסדת. 
בפרק הדיון, במישור התיאורטי נשאל אם השיח הוירטואלי מחליש את המשפט או מאתגר אותו?.

נבקש להמשיג את תפקידן של הרשתות החברתיות כמדיום חברתי להשגת צדק, כפי שהוא נתפס בקרב נפגעות עבירות-מין. נדון  באופן שבו 
מאפשר המרחב הדיגיטאלי להפוך פגיעה מינית לדיבור,  להגיח מרשות הפרט לרשות הרבים ולזכות להתייחסות בשיח הציבורי ובממסד. בד בבד, 
המחקר יאפשר לחשוף את הפער בין תפיסת הצדק בזירה המשפטית ובתקשורת הממוסדת לבין תפיסת הצדק בזירה המקוונת האלטרנטיבית. 
בכך המחקר יסייע לעמוד על מערכת יחסי הגומלין שבין המשפט והתקשורת המרכזית ככלים מוסדיים פורמליים לבין המרחב המקוון ככלי חברתי 

בלתי פורמלי. 

אוכלות את עצמן לדעת בשידור חי: השפעת מסרים מתונים וקיצוניים בנושא הפרעת האנורקסיה על נשים צעירות בישראל
גב' הדר אליאש, אוניברסיטת חיפה וד"ר דנה וימן זקס, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

רקע תאורטי 
אנורקסיה נרבוזה על פי ה- DSM )ספר האבחנות הפסיכיאטריות(, הינה הפרעת אכילת המאופיינת בדחף פתולוגי להפחתה במשקל ולעיסוק 
כפייתי בגוף ובמידותיו. ההפרעה מאובחנת כאשר מתקיימים התנאים הבאים: משקל גוף מתחת למינימום הנורמאלי לגיל ולגובה )ירידה של 
15%(, חרדה אי רציונלית מפני עליה במשקל או השמנה למרות הימצאות בתת משקל, עיוות בדימוי גוף ואל ווסת במשך לפחות שלושה מחזורים 

 .)American Psychiatric Association, 2013( עוקבים. האנורקסיה נחשבת להפרעה הנפשית בעלת אחוזי התמותה הגבוהים ביותר
והצלחה;  לבריאות  כסימן  הרזון  פרסום  אנורקטית:  התנהגות  לעודד  עלולים  אשר  מרכזיים  גורמים  שישה  מצאו   )2010(  Curry and Ray
פרפקציוניזם כתכונה אישיותית קיימת; סביבה תחרותית המציבה למטרה את הישג הגוף היפה; אובדן או פרידה קשים במעגל המשפחתי הקרוב; 
הערכה עצמית נמוכה ודאגה רבה לנראות הגוף בשלב השינויים הפיזיולוגיים של גיל ההתבגרות. בחברה המערבית המודרנית, הגדרתו של אידיאל 
היופי נעשית באמצעות הצבעה על הגוף הרזה, הנתון בתת משקל וזיהויו עם המושג סקסיות. אלו אשר אינם עומדים בקריטריונים שמציבה החברה 
בהקשר לאידיאל זה, עלולים לספוג התייחסות שלילית ואף אכזרית מצידה. מחקר זה מתמקד בבחירת אמצעי התקשורת להציג את הרזון כסימן 
לבריאות והצלחה ובדרך הטיפול בנושא האנורקסיה. הצגת נושא האנורקסיה בתקשורת נכנסת תחת הקטגוריה של "תקשורת רפואית". תקשורת 
זו מוגדרת כעשיית שימוש באסטרטגיות תקשורתיות במטרה ליידע, להשפיע ולהניע יחידים, קהילות ומוסדות בחברה, לקבלת החלטות ולפעולה 
למען שיפור בריאותם ואיכות חייהם. את רוב הידע בנושאי הבריאות, שואב הציבור מאמצעי התקשורת השונים שעומדים לרשותו ולא בהכרח 

 .)Ahmed & Bates, 2016( מניסיונו האישי
 במחקרם מציעים Griffith and Knutson  )1960( כי לתקשורת הרפואית ישנן שלוש השפעות אפשריות: למידת מידע רפואי, שינוי גישה לנושאי 
בריאות וביסוס התנהגות בריאותית חדשה. ישנה חשיבות רבה לדרך בה מכסה המדיום הטלוויזיוני את הנושא, כיוון שזה נמצא כבעל השפעה רבה 
 Daniel Yanklovich Group, Inc. במחקר שנערך על ידי .)Pierce & Gilpin, 2001( על עיצוב דעות הציבור ומדיניות הציבור בנושאים בריאותיים
87% ,)1990( מהמשתתפים העידו כי מהדורות החדשות בטלוויזיה הינן המקור העיקרי שלהם לרכישת מידע הנוגע להפרעות נפשיות. קלין ולמיש 
)2007( מצאו במחקרן כי לטלוויזיה חלק פעיל בעיצוב עמדות הציבור כלפי מוגבלויות ומחלות נפש. לטענתן, הצופה עשוי לאמץ את העמדות 
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המוצגות בטלוויזיה ועל כן ישנה חשיבות רבה לדרך ההצגה של אותן מחלות. 
רוט-כהן וצימנד-שיינר )2015( מזכירות שתי דרכים עיקריות להעברת מסר: השכנוע העובדתי, המשלב טיעונים לוגיים ואינפורמציה עובדתית תוך 
שימוש בהצגת דעותיהם של מומחים והשכנוע הנרטיבי, המתבסס על יצירת חוויות וריגושים בקרב הצרכן מתוך הנחה כי הוא תר אחר מוצרים 

שימלאו אחר צרכיו הפסיכולוגיים, החברתיים או הסמליים. 
Inch & Merali )2006( חקרו את דרך הצגת מחלת האנורקסיה במגזינים פופולאריים. במחקרם, מצאו כי אמנם מטרת פרסום הכתבות הייתה 
למנוע את התפשטות המחלה בקרב הציבור, אולם הצגת הכתבות נעשתה באמצעות שימוש בדימויים וויזואליים ופירוט דרכים לירידה במשקל, 
גורמים שנמצאו בעבר כטריגרים להתפרצות מחלת האנורקסיה והחמרתה. מממצאי המחקר עלה כי קיים קשר חיובי בין כמות הכתבות 
שהנבדקות קראו, לבין התנהגויות האכילה שדיווחו עליהן. בנוסף, נמצא כי נשים המתחילות לפתח הפרעות אכילה מחפשות דרכים מגוונות לירידה 

במשקל ופונות לכתבות במגזינים הפופולאריים. 
במחקר שביצעו Aubrey, Behm-Morawitz & Kim )2014( נבדקה השפעתה של סדרת טלוויזיה מסוג דוקו-ריאליטי, אשר עסקה בנערות 
בנות 16 שנכנסו להריון, על נערות בגיל זה אשר צפו בסדרה. מממצאי המחקר עולה כי למרות הפוטנציאל החינוכי הגלום בתוכניות מסוג זה, 
מטרתה העיקרית של התוכנית )מניעת הריונות בגיל צעיר( לא הושגה. החוקרים הדגישו כי המסר המרכזי שהתקבל בקרב הצופות בתוכנית, היה 

שהימצאות במצב כגון זה אשר הדמויות מצויות בו, עשוי להוביל לפרסום, תהילה ותשומת לב רבה מצד התקשורת. 
שאלות המחקר

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון אילו סוגי מסרים בנושא הפרעת האנורקסיה מוצגים במדיום הטלוויזיוני וכיצד הם משפיעים על אוכלוסיית 
הנשים הצעירות בישראל? המחקר ביקש לבדוק את דרך העברתם של מסרים אלו בין אם על ידי מסר קיצוני ובין אם על ידי מסר מתון. למטרת 
המחקר הוגדרו המסרים כך: מסר קיצוני - מסר בו נראית בחורה אנורקטית בתת משקל קיצוני, מוצגות שיטות שאינן בריאות לירידה במשקל 
וניתנים נתונים מספרים כמו כמות קלוריות יומית, משקל ו- BMI ומסר מתון - מסר בו דנים בהפרעת האנורקסיה מבלי להזכיר נתונים מספריים 
או דרכים שאינן בריאות לירידה משקל, הבחורה המוצגת במסר זה, סובלת או סבלה בעבר מאנורקסיה אך אינה נמצאת בתת משקל קיצוני בעת 

שידור המסר. 
מערך ושיטת המחקר

המחקר הינו מחקר אמפירי אשר בוצע בשני חלקים, באחד סווגו כתבות בנושא מחלת האנורקסיה ששודרו במהדורות החדשות בערוצי הטלוויזיה 
המסחריים בישראל על ידי דף קידוד. בשני, נדגמו באופן אקראי )על ידי הפצת שאלונים ברשתות חברתיות מקוונות שונות( 291 נשים בגילאים 
13-35. בוצעה חלוקה אקראית של אוכלוסיית המחקר לשתי קבוצות. החלוקה בוצעה כאשר כל משיבה נתבקשה לענות על שאלון מקוון אחד 
לבחירתה )ללא מידע מוקדם בנוגע לשאלון(, השוני בין השאלונים היה במסר הווידאו שצורף לשאלון, באחד הופיע מסר קיצוני בנושא מחלת 
האנורקסיה ובשני מסר מתון. כל שאלון הכיל שני חלקים: 1. שאלון EAT 26 אשר כלל 26 היגדים הבודקים את קיומם של דפוסי הפרעות באכילה 
)Garner, Olmstead, Bohr & Garfinkel, 1982(. 2. שאלון הנוגע למסר הווידאו המצורף בו הוצגו שאלות הבוחנות את תגובותיהן ותחושותיהן 

של המשיבות בנוגע למסר.
ממצאים

מניתוח הכתבות שנדגמו, נמצא כי 76.2% מהכתבות הציגו בחורה אשר סובלת או סבלה מאנורקסיה וב- 71.4% מהכתבות, הבחורה שהוצגה 
סבלה מתת משקל קיצוני. 52.4% מהכתבות סיפקו מידע על דרכים שאינן בריאות ומאפשרות ירידה מהירה במשקל ו- 47.6% מהכתבות אף 

הציגו נתונים מספריים כגון משקל נמוך מאוד, BMI נמוך ולא תקני ותפריטי קלוריות דלים במיוחד.
מניתוח התשובות של שאלון EAT 26 עולה כי בקרב 24.9% מכלל המשיבות נמצאו דפוסים המעידים על אינדיקציה קלינית לקיומן של הפרעות 
אכילה. מהתשובות שהתקבלו בקרב המשיבות שאינן מאובחנות כחולות במחלת האנורקסיה, עולה כי קרוב לחצי )44.8%( מהמשיבות ענו ש- 
"מפחידה אותי המחשבה שאני שמנה". כאשר נשאלו האם הן מוטרדות מהמחשבה שיש שומן על גופן, מעל לשליש מהן )37.6%( השיבו בחיוב. 

20.8% מהנשים שאינן מאובחנות בהפרעת האנורקסיה העידו כי הן מרגישות שהאוכל שולט על חייהן.
במחקרים שנערכו עד כה לגבי השפעתם של מסרים בנושא אנורקסיה, נבדקה רק אוכלוסיית הנשים אשר אובחנה כלוקה בהפרעת האנורקסיה. 
המחקר הנוכחי התמקד דווקא באוכלוסיית הנשים אשר אינן מאובחנות כלוקות בהפרעה. הממצאים שהובאו במחקר מעידים כי לדרך הצגת 
נושא הפרעת האנורקסיה במדיום הטלוויזיוני עשויה להיות השפעה על בריאותן ואורח חייהן של כרבע מאוכלוסיית הנשים הצעירות בגילאי 13-35 

בישראל. 
בקרב אוכלוסיית הנשים אשר אובחנו כלוקות בהפרעת האנורקסיה ובקרב אוכלוסיית הנשים שנמצאו כבעלות אינדיקציה קלינית לקיומן של 

הפרעות אכילה, נמצא כי אין משמעות לסוג המסר 
על שינוי עמדות )73t ,0.45(= P>0.05)( וטיעוני נגד )74t ,-1.09(= P>0.05)(. גם כאשר נבדקו ההבדלים במדדי ההזדהות וההיסחפות של המשיבות 
 P>0.05 ,0.61( היסחפות ,)(P>0.05 =)75t ,-1.91( עם הדמות המוצגת במסר הקיצוני מול זו המוצגת במסר המתון, לא נמצאו הבדלים }הזדהות
74t(=)({. ממוצע ההזדהות וההיסחפות של המשיבות עם הדמות המוצגת היה גבוה באופן יחסי )M=, SD= בסקאלה של 1-5( בשני המקרים 
ורובן )אחוזים( העידו כי ירצו לנסות את הדרכים השונות שהוצגו במסר לצורך ירידה מהירה במשקל. ממצאים אלו נמצאים בהלימה לממצאי 
מחקרים קודמים בנושא הפרעת האנורקסיה, אשר מצאו כי דימוי וויזואלי של דמות אנורקטית מהווה טריגר מובהק עבור נשים אנורקטיות או 

כאלו עם נטייה ללקות בהפרעת האנורקסיה
.Grabe, Ward & Hyde, 2008, Yom-Tov & Boyd, 2014((

לעומת זאת, כאשר הוצג לנשים שאינן מאובחנות כלוקות באנורקסיה או כבעלות אינדיקציה קלינית לקיומן של הפרעות באכילה, מסר קיצוני, 
נמצא כי על אף שהוא יצר בקרב הנשים תחושת אי נוחות, מדד טיעוני הנגד היה גבוה יותר במסר זה )M=1.56, SD= 0.06( מאשר במסר המתון 
)M=1.34, SD= 0.06( באופן מובהק )203t ,2.54(= P< 0.05)(. כאשר המסר שהוצג היה מתון יותר, מדדי טיעוני הנגד והתגובתיות היו נמוכים 

יותר וניתן להסיק כי הייתה הסכמה גבוהה יותר עם המסר )שמגנה את הפרעת האנורקסיה ומכיר בה כתופעה שיש למגר(. 
ממצא נוסף שעלה במחקר זה הוא כי למרות שאחוז המאובחנות בהפרעת האנורקסיה בקרב אוכלוסיית הנשים בישראל הינו נמוך יחסית – 1.2% 
)וורגפט, 2011( כאשר נשאלו הנשים שאלות אשר מטרתן לאבחן דפוסים של הפרעות באכילה המהווים אינדיקציה קלינית לקיומן של הפרעות 
אכילה, נמצא כי כ- 25% מכלל המשיבות, משתייכות לאוכלוסייה זו. כלומר, רבע מאוכלוסיית הנשים בגילאים 13-35 בישראל נמצאות בסיכון 

להיפגע מכל מסר אשר יוצג בטלוויזיה ויעסוק בהפרעת האנורקסיה. 
חידושי המחקר ותרומתו

נושא האנורקסיה( כמה שפחות באמצעי  )במקרה הנוכחי  לנושא הרגיש  יש להתייחס  דומים קבעו בעבר,  בנושאים  כפי שממצאי מחקרים 
Aubrey, Behm-Morawitz & Kim, 2014, Yom-( התקשורת וזאת בכדי לא ליצור אפקט דומינו בקרב האוכלוסייה ולהעלות את שכיחות הבעיה

Tov & Boyd, 2014(. דרך הצגת המסר היא זו שעשויה לקבוע האם הוא יתקבל בקרב הציבור או לא, אך יש נושאים בהם אמצעי התקשורת 
לא מתייחסים אליה כגורם רלוונטי. יש מקרים בהם המסר עצמו מהווה טריגר לאוכלוסייה מסוימת ועשוי להביא להשלכות לא רצויות רק מעצם 
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הצגתו. כאשר מציגים מסר באמצעי התקשורת, יש הרואים את המסר כבעל חשיבות ויש הרואים את הדמות שמציגה את המסר כבעלת חשיבות 
ותהילה. תמיד קיימת הסכנה שמא חלק קטן מהציבור יראה במושא המסר כ-"מפורסם" שיש לחקותו בכדי להצליח ולהגיע למעמדו. 

תרומתו התיאורטית של המחקר מתמקדת בהעלאת ההבדלים בין סוגי המסרים בנושא הפרעת האנורקסיה לסדר היום התקשורתי והמחקרי. 
תרומתו המעשית של המחקר עשויה לבוא לידי ביטוי בהפעלת שיקול דעת רב יותר בכל הנוגע לפרסום מסרים שונים בנושא הפרעת האנורקסיה, 
הן בקרב כלי התקשורת השונים והן בקרב אנשים פרטיים וארגונים אשר עושים שימוש במסרים קיצוניים לצורך העלאת המודעות. ולבסוף, השאלה 
שכל גוף או אדם צריך לשאול עצמו לפני פרסום מסר בנושא הפרעת האנורקסיה היא האם הפרסום, גם אם מטרתו למגר את ההפרעה, שווה 

את הסיכון?

מוצרי מזון משמינים ומבני גוף מושלמים: בחינה איכותנית של תגובות מתבגרים לפרסומות מזון
ד"ר טלי תאני-הררי, המרכז האקדמי פרס וד"ר קרן אייל, המרכז הבינתחומי הרצליה

בגיל ההתבגרות, מתרחשות שתי מגמות מקבילות: מחד, מתבגרים חשופים בהיקף נרחב למדיה, כולל לתכנים פרסומיים ובכללם לפרסומות מזון 
)Common Sense, 2015; Dembek, Harris, & Schwartz, 2014; Kumar, Onufrak, Zytnick, Kingsley, & Park, 2015(. מאידך, מתבגרים 
 Harari & Eyal, 2015; Harrison, 2000; Polce-Lynch, Myers, עסוקים ומוטרדים מאד ממבנה גופם, משקלם והמראה החיצוני שלהם
Liewer, & Kilmartin,  2001; Tiggemann & Slater, 2013((. המחקר הנוכחי מבקש לקשור בין שתי מגמות אלה ולבחון את תגובותיהם 
של בני הנוער לפרסומות מזון ואת תפיסותיהם את נושא הגוף בעקבות החשיפה לפרסומות אלה. פרסומות המזון מהוות תוכן תקשורתי 
חשוב בהקשרים אלה שכן לעיתים קרובות הן טומנות בחובן סתירה בין מרכיביהן: הפרסומות מקדמות מוצרי מזון משמינים על ידי דמויות רזות 
)Chapman, Nicholas, & Supramaniam, 2006; Eyal, 2011; Harrison & Marske, 2005(. מחקרים קודמים בחנו בנפרד את ייצוגי מוצרי 
המזון, מחד, ואת ייצוגי הגוף בפרסומות, מאידך )Bessenoff, 2006; Harrison, 2005(. אולם, שני מרכיבים אלה פועלים יחדיו ובמקביל לשם 
העברת המסר התקשורתי. אי לכך, ישנה חשיבות בבחינת התגובות של בני הנוער לפרסומות מזון תוך התייחסות למידת ההתאמה בין מוצר 

המזון שבפרסומת לבין מבנה הגוף של הדמות המקדמת בה את מוצר המזון.
מודל פרקטיקות המדיה )Media Practice Model, MPM( משמש כמסגרת התיאורטית למחקר זה. על פי המודל, תכנים תקשורתיים משחקים 
תפקיד בתהליכי הבניית הזהות האישית בגיל ההתבגרות. מתבגרים מעבדים באופן אקטיבי את התכנים התקשורתיים בהתאם למאפייניהם 
האישיים ולחוויות היומיומיות שלהם )Steele, 1999; Steele & Brown, 1995(. במסגרת עיבוד התכנים, משווים עצמם המתבגרים לדמויות במדיה 
ומזדהים אתן לאור התנסויות אישיות בחייהם. באמצעות תהליכים אלה בוררים הצעירים את המסרים; חלק מהמסרים זוכים לביקורת ונדחים 
וחלקם מתקבלים ומופנמים. תהליכי עיבוד אלה מתבצעים גם ביחס למסרים פרסומיים אליהם נחשפים הצעירים, על אף הסקפטיות לפרסומות 

 )Mangleburg & Bristol, 1998(  המאפיינת את גיל ההתבגרות
במחקר זה נבחנו תפיסותיהם ותגובותיהם של 82 בני נוער )בנות ובנים בכיתות ז', ח' ו- י'( לפרסומות מזון באמצעות ראיונות עומק. ראיונות 
העומק היוו חלק מפרויקט מחקרי גדול שהתבסס על מערך ניסויי בקרב מדגם רחב של בני נוער. במסגרת הניסוי נבחנו תגובותיהם של בני הנוער 
לפרסומות אשר הציגו סוגים שונים של מוצרי מזון )מוצרי מזון משמינים לעומת דיאטטיים( וייצוגים שונים של מבני גוף )דמויות רזות, דמויות 
ממוצעות ופרסומות ללא דמויות(. על מנת לשפוך אור על ממצאי הניסוי הכמותני, ראיונות העומק האיכותניים המתוארים במאמר זה אפשרו 
למתבגרים להשמיע את קולם ואת ההסברים שלהם לתגובותיהם לפרסומות שהוצגו בפניהם. לשיטות המחקר האיכותניות חשיבות רבה בבחינת 

.)Hobbs, Pope, & Rowe, 2006; Lemish, 1998; McCabe, Ricciardelli, & Ridge, 2006(   נושא דימוי הגוף
במסגרת הראיונות נבחנו תגובותיהם של בני הנוער לפרסומות מזון בכלל ולארבע פרסומות מזון ייעודיות למחקר זה שהוצגו בפני המשתתפים 
)ראו פרסומות 1-4(. שתי פרסומות לא כללו דמויות אלא מוצר מזון בלבד והוצגו בהן גלידת שמנת 30% שומן )פרסומת1( וגלידת דיאט 0% 
שומן )פרסומת 2(. שתי פרסומות נוספות כללו גלידת שמנת 30%; באחת הופיעו בן ובת בעלי מבנה גוף ממוצע )פרסומת 3( ובשנייה הופיעו 
בן ובת בעלי מבנה גוף רזה )פרסומת 4(. המרואיינים נשאלו לגבי האופן בו הם תופסים את מוצר המזון, את מבני הגוף של הדמויות ואת מידת 
ההתאמה בין מוצר המזון לבין מבנה הגוף של הדמויות בפרסומות. לאחר שנחשפו לפרסומות ללא הדמויות, התבקשו המרואיינים לבחור אילו 
דמויות היו מתאימות לדעתם לפרסם את מוצר המזון. לאחר שנחשפו לפרסומות שכללו דמויות, נשאלו בני הנוער לגבי היות הדמויות בפרסומת 
מודל לחיקוי ולגבי מידת ההשוואה חברתית שלהם עם הדמויות. ראיונות העומק תומללו ונותחו על ידי החוקרות עם קבוצת עוזרי מחקר שהוכשרו 
לשם הניתוח האיכותני, תוך עריכת דיונים משותפים שאיפשרו להעלות את הנקודות המשמעותיות מתוך הראיונות ולייצר העמקה בכל נושא 

ואינטגרציה בין הנושאים השונים.
מהמחקר עולה כי ישנו קונצנזוס רחב בקרב בני הנוער לכך שהדמויות בפרסומות מזון )בעיקר הדמויות הנשיות(  צריכות להיות רזות ואטרקטיביות. 
מאפיינים אלה נבחרו בלי קשר לסוג מוצר המזון שבפרסומת )מוצרי מזון דיאטטיים או משמינים(. המסקנה העולה מהראיונות היא כי מידת 
ההתאמה בין מוצר המזון לבין מבנה הגוף של הדמות אינה מעסיקה את הצעירים ואינה מבלבלת אותם. להיפך, בני הנוער מצפים למצוא דמויות 
רזות בפרסומות למוצרי מזון, כי כך צריכות להיראות דמויות ש"מוכרות" מוצרים בפרסומות. תגובות אלה משקפות במידה רבה את ההפנמה 
של אידיאל הרזון – הקישור התרבותי והחברתי בין מבנה גוף רזה במיוחד לבין תכונות ומאפיינים חיוביים, פופולריות, הצלחה ושמחה – בקרב בני 
הנוער. בנוסף, ניכר כי בני הנוער מבינים היטב את "חוקי המשחק" של העולם הטלוויזיוני ושל עולם הפרסום. לשיטתם, הדמויות המקדמות את 

המוצרים בפרסומת מזון אינן באמת אוכלות את המוצרים ולכן אין ציפייה לקשר בין מבנה הגוף של הדמות בפרסומת לבין סוג מוצר המזון.
מעבר להתייחסות למבנה גופה הרזה של הדמות בפרסומת המזון, בני הנוער הרבו גם לדבר על חשיבות סטטוס הפרסום )ידוענות( והפופולריות 
של הדמות. בדומה למחקרים קודמים )למשל, Uhls & Greenfield, 2012(, ניכר כי הפרסום והתהילה חשובים מאוד לבני הנוער ולכן דמות 
שאמורה "למכור" מוצר צריכה להיות דמות מפורסמת מבחינתם. עוד עולה מהמחקר כי בני הנוער ברובם אינם מוכנים להודות שפרסומות המזון 

 .)Perloff, 1999( משפיעות עליהם, אולם הם הודו כי פרסומות מזון משפיעות על חבריהם, בדומה לאפקט האדם השלישי
מעניין לציין, נוכח הפנמתם של בני הנוער את אידיאל הרזון ותמיכתם בו, את הביקורת שהשמיעו כלפי הדמויות הרזות בפרסומות שהוצגו בפניהם. 
חלק מהמרואיינים טענו כי הדמויות הרזות בפרסומת )פרסומת 4( רזות מידי. ייתכן כי ההסבר לכך קשור להדהוד "קולה" של האם המוזכרת על 
ידי בני הנוער כיוצאת נגד דיאטות והורדת משקל. "קולה של אמא" משמש כוח מאזן למסרים התקשורתיים ומעודד הרגלי תזונה בריאים. הביקורת 
 Ahern, Bennett, Kelly, & Hetherington,( כלפי הרזון המוגזם, כביכול, של הדמויות בפרסומות מזכירה גם את ממצאיהם של אהרן ושותפיו

2011( שהראו כי רזון "מוגזם" זוכה ליחס אמביוולנטי בקרב צעירות ונתון לסטיגמה ממש כמו השמנת יתר. 
למרות הציפיה להבדלי מגדר משמעותיים בהתאם ל-MPM )Steele, 1999; Steele & Brown, 1995(, ניכר כי התפיסות לגבי פרסומות המזון 
והציפיות מהן דומות בין בנים לבנות; כולם מצפים מהדמויות בפרסומות להיות רזות, אטרקטיביות ומפורסמות. עוד עולה מהמחקר כי ישנם יחסי 
גומלין בין החוויה היומיומית )lived experiences( של בני הנוער – דאגתם לתזונה, פעילות גופנית ודימוי גוף – לבין תפיסותיהם לגבי פרסומות 
מזון. יחסי גומלין אלה ניזונים במידה רבה מאידיאל הרזון המופנם בקרב בני הנוער ומהציפייה של בני הנוער )בהתייחס לעצמם ולדמויות בסביבתם( 
ליופי ולהצלחה הכרוכים ברזון. מסקנות המחקר יידונו תוך התייחסות למחקרי עבר ולמודל ה-MPM ותוך הצגת ציטוטים מייצגים מתוך הראיונות 

אשר תומכים במסקנות המחקר.
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Mako' האם מדע חייב להיות משעמם? השוואת כתבות בנושאי מדע ובנושאים אחרים שפורסמו באתר החדשות
גב' יעל בראל-בן דוד, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

העולם המודרני חושף את החיים בו למפגשים תדירים עם תחומי המדע והטכנולוגיה – בין אם מדובר בטכנולוגיות שימושיות, פיתוחים חדשים 
 Burke, Bergman, &( בתחומי הרפואה וההנדסה, ובין אם בתובנות על עולם הטבע, ותפיסות מחודשות לגבי טבע האדם, החברה והיקום
Asimov, 1985(. על כן, הידע המדעי אמור לסייע לאנשים בקבלת החלטות מושכלת בנושאים הקשורים לבריאות, צריכה וסגנון חיים בחיי 
היומיום, כמו גם השתתפות מיודעת בדיונים ציבוריים המבוססים על דעת מומחים. סקרים שנערכו בקרב הציבור מצאו כי הציבור הישראלי כמו 
גם האמריקאי והאירופאי, מעיד על עצמו כי מקור המידע העיקרי ממנו הוא שואב את ידיעותיו בנושאי מדע וטכנולוגיה היא התקשורת החדשותית 
בכלל והמקוונת בפרט )Dgani & Dgani, 2015; National Science Board, 2016; Takahashi & Tandoc, 2016(. על כן ניתן לטעון כי עיקר 
החשיפה של הציבור לחידושים ופיתוחים במדע, בו הציבור הישראלי רואה חשיבות לחיי היומיום ומתגאה בו )יער, 2006(, נעשית דרך תיווכה של 

התקשורת החדשותית. 
למרות הסתמכותו של הציבור על המידע המדעי המוצג לו מהתקשורת הישראלית החדשותית, זו נעדרת כמעט לחלוטין כתבים שעיסוקם הבלעדי 
הוא סיקור המדע. ידיעות רבות בתחום מתפרסמות בידי כתבים שזהו עיסוקם החלקי או בידי כתבי חינוך, פנים, בריאות, סביבה, כלכלה וחברה, 
המדווחים על מחקרים בתחומי המדע או מבקשים את חוות הדעת המדעית בתחומם )בנזימן, 2013; רייך & גודלר, 2016(. בדיקת הרקע של 
כתבי בריאות בעיתונות הכתובה והאלקטרונית גילתה היעדר הכשרה מקצועית וידע בסיסי באפידמיולוגיה, וכתוצאה מכך, היעדר יכולת לאתר 
מחקרים אמינים )ברזיס, 2001(. בעוד שהציבור הישראלי מתעניין במדע )Dgani & Dgani, 2016( ומצפה למידע אמין מהתקשורת, יכולתם של 
הכתבים לספק מידע כזה מוגבלת, דבר המוביל גם ל"... שחיקת הלגיטימיות של העיתונות כספקית עובדות סמכותית וחיונית בחברה דמוקרטית" 

)רייך & גודלר, עמ' 12( . 
אחת הדרכים להתמודד עם ייצוגו הנמוך של המדע בתקשורת וכן עם פערים מקצועיים היכולים להשפיע על אמינות התוכן המדווח לציבור היא 
למלא את החסר על ידי אנשי מדע שיפנו ישירות לציבור )Nisbet, 2009(. בעוד שחלק מהמדענים מצפים מהתקשורת לתמוך ולסייע בהצגת 
המסר המדעי )Reis, Baram-Tsabari, & Peters, 2015(, בעידן שבו העיתונות המסורתית אינה כבר הדרך היחידה לפנות לציבור ומורגשת מגמה 
גם בציבור לעבור לצריכת תכנים מדעיים במדיה החדשים )National Science Board, 2016(, המדענים יכולים לקחת חלק אקטיבי בעיצוב סדר 

.)Peters et al., 2014( היום התקשורתי ולמקם עצמם כחלק מתרבות המדע בחברה
שאלת המחקר המובילה מחקר זה היא מהם מאפייני האינטראקציה של הציבור עם ידיעות מדעיות שנכתבו על ידי מדענים שהוכשרו לתפקד 

ככתבי מדע ביחס לידיעות שנכתבו על ידי כתבים אורגניים והתפרסמו באותה אכסניה?
במחקר זה נתמקד בתקשורת המקוונת שכן היא מאפשרת לנו לראות את הדרך שבה האינטראקציה של הציבור באה לידי ביטוי בעזרת נתונים 
 Boczkowski &( שיתופים וכניסות כמדדים היכולים להעיד על עניין הציבור בנושא הכתבה ,)כמותיים כגון תגובות, סימוני 'אהבתי' )לייקים

Mitchelstein, 2012; Kahle et al., 2016; Tenenboim & Cohen, 2013; Vidal, 2006( והאינטראקציה שלו עם ידיעות בנושאי מדע.
בכדי להשיב על שאלת המחקר, נבחנו ידיעות מדעיות שנכתבו על ידי מדענים ביחס לידיעות שנכתבו על ידי עיתונאים לפי מדדים כמותיים המעידים 
על מידת האינטראקציה של הציבור עם הידיעות. כלומר, השוואת המדדים הכמותיים נערכה בין זוגות ידיעות  - אחת שנכתבה על ידי מדענים 
ואחת שנכתבה על ידי עיתונאים והתפרסמו באותו במקום. מדדים כמותיים אלו בנוגע לצפיות ומעורבות הציבור נכרו מתוך אתר החדשות המקוון 
'Mako'. השערת המחקר מניחה כי בעקבות מוקד עיסוקם, הכלים ומיומנותם השונה של שתי קבוצות הכותבים, יש לצפות להבדל במידת הקבלה 
של הציבור את הידיעה שתבוא לידי ביטוי במדדים כמותיים כגון מספר כניסות לידיעה, שיתופים, סימוני 'אהבתי' וכדומה. אמירה זו מתבססת על 
 Rakedzon &( התפישה כי מדענים מורגלים בסגנון כתיבה המותאם לדרישות האקדמיה, בעוד שכתבים אורגניים מתורגלים בכתיבה לציבור הרחב
Baram-Tsabari, 2016(. מעבר להבדל בניסיון, הכשרות מדענים בכתיבה לציבור, שמות דגש רב על כלים האמורים לסייע למדענים לכתוב בצורה 
שתהיה נגישה וברורה לציבור, כגון: הימנעות משימוש נרחב בשפה מקצועית )ז'רגון( )Sharon & Baram-Tsabari, 2014(, מודעות למשמעויות 
 .)Rakedzon & Baram-Tsabari, 2016( וכתיבה בלשון פאסיבית )Somerville & Hassol, 2011( שונות של מושגים בהתייחסות מדעית ויומיומית
דגשים אלו אינם נחוצים לכתבים אורגניים, שהנגשת מידע לציבור היא לחם חוקם. לעומת זאת, יש להניח כי ידיעה שתכתב על ידי מדען תציג 
לציבור מידע אמין ומדויק, המציג מחקרים מדעיים מהימנים, ואשר נבחנו על ידי ביקורת עמיתים טרם פורסמו. שכן למדען יש את היכולת והכלים 
להבדיל בין מידע מדעי-מחקרי מבוסס למידע פסאודו-מדעי וכן לשפוט את מידת האמינות שניתן לייחס למחקר חדש; כלים שלרוב אינם עומדים 
לרשותו של כתב אורגני, חסר הכשרה מדעית וכלים לקריאה ביקורתית של טקסטים מדעיים עליהם הוא מדווח )אלטשולר, 2007; בנזימן, 2013; 

ברזיס, 2001, 2002; סגל-איצקוביץ, 2001(.
שדה המחקר

החל מאפריל 2014 מכון דווידסון החל שיתוף פעולה עם אתר החדשות 'מאקו' לפרסום ידיעות בנושאים מדעיים, שנכתבו על ידי סטודנטים 
לתארים מתקדמים בתחומי המדעים ממכון וייצמן, לאחר ההכשרה שעברו במכון דווידסון. אתר החדשות 'מאקו'  הוא אתר חדשות ובידור ישראלי 
בבעלות ובהפעלת חברת קשת – חברת שידורי הטלוויזיה הגדולה בישראל. לפי אתר SimilarWeb, נכון לשנת 2016, אתר 'מאקו' דורג במקום 
השלישי מבין אתרי החדשות בארץ לפי כניסות גולשים ממחשבים נייחים וניידים. לפי אתר זה )SimilarWeb(, עיקר הקהל המגיע לאתר 'מאקו' 

הוא בטווחי הגילאים 18-30 וגולש לאתר דרך מכשירים ניידים.
במסגרת שיתוף הפעולה, הטקסטים שנכתבו על ידי הסטודנטים עברו עריכה סופית במכון דווידסון על ידי עורכים מקצועיים ונשלחו לעורכי האתר 
להם היתה האפשרות לשנות רק את הכותרת הראשית. במהלך תקופה של עשרה חודשים, פורסמו באתר 'מאקו' 32 ידיעות בנושאי מדע, מבית 

היוצר של מכון דווידסון.
מתודולוגיה

במסגרת שיתוף הפעולה ניתנה לחוקרים גישה לנתונים הסטטיסטיים של ידיעות אתר 'מאקו'. ניתוח הנתונים הללו נעשה לאורם של מחקרים 
קודמים בתקשורת המקוונת )Tenenboim & Cohen, 2013; Tewksbury, 2003(. כל הכתבות רוכזו במאגר מידע, ונתונים על מספר צפיות 
)מספר הפעמים בהם נפתחה הידיעה לפי דיווחי האתר(, משך השהייה הממוצע בעמוד הידיעה באתר, מספר התגובות שהושארו בסוף הידיעה 
וסימוני ה'אהבתי' )Like( שקוראים בחרו לציין )מקושר לחשבון ה-Facebook של הקורא(, חולצו מאתר 'מאקו', בעזרת 'Google Analytics'. לכל 
ידיעה של מכון דווידסון זווגה )ב-Matching( ידיעה חדשותית שהתפרסמה באותה פלטפורמה באתר )קרי, אותו ערוץ ולשונית( ובסמיכות זמנים 
)בטווח השלושה ימים קדימה ואחורה( וגם לה נאספו אותם נתונים. כלומר, יחידת ההשוואה היתה צמד ידיעות – אחת בנושא מדעי שנכתבה על 
ידי מדענים-כתבי מדע ממכון דווידסון, והשניה לאו דווקא עסקה בנושא מדעי ונכתבה על ידי הכתבים האורגניים של אתר החדשות באותה לשונית 

או ערוץ תוכן. עבור כל צמד נבדקו ארבעת הפרמטרים הכמותיים, המעידים על מידת האינטראקציה של הציבור עם הידיעות.
בכדי לבחון האם קיים שוני סטטיסטי מובהק במידת האינטראקציה של הציבור בין ידיעות שנכתבו על ידי כתבי מכון דווידסון או הכתבים האורגניים 

של אתר 'מאקו', לכל זוג ידיעות נערך מבחן T מזווג ברמת מובהקות χ=0.05, לכל אחת מהאינטראקציות שנבחנו.
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ממצאים
הממצאים מציגים ניתוח סטטיסטי של נתוני  'Google Analytics'של 32 צמדי ידיעות שהתפרסמו באתר 'מאקו' במהלך עשרה חודשים )יולי 

2015 – אפריל 2016(.
מניתוח סטטיסטי של הנתונים עולה כי לא נמצא הבדל מובהק בין ידיעות שנכתבו על ידי מדענים-כתבי מדע לבין ידיעות שנכתבו על ידי כתבים 
אורגניים של אתר 'מאקו'. כלומר, בהשוואת הידיעות למדדים כמותיים בדבר מספר הצפיות, משך הצפייה הממוצע, מספר תגובות ולייקים, לא 
נמצא הבדל משמעותי סטטיסטית ביחידת ההשוואה, ברמת מובהקות של p<0.05 )איור 1(. לדוגמא, משך זמן הצפייה הממוצע בידיעה שנכתבה 
על ידי כתבים אורגניים של אתר 'מאקו' בלשונית מסויימת עמד על 120 שניות, בעוד שבידיעה שנכתבה על ידי מדענים-כתבי מדע והתפרסמה 

אף היא באותה לשונית באתר 'מאקו', משך זמן השהייה עומד על 110 שניות בממוצע.
 

מסקנות ודיון
מתוצאות מחקר זה לא ניתן להגיד שקיים שוני בצורה שבה הציבור מגיב לידיעות בנושאי מדע שנכתבו על ידי מדענים-כתבי מדע, לבין ידיעות 
שנכתבו על ידי הכתבים האורגניים של האתר. ממצא זה מהווה נקודת פתיחה אופטימית לגבי אופי האינטראקציה של הציבור עם ידיעות בנושאי 
מדע שנכתבו על ידי מדענים, שכן לא נמצא הבדל סטטיסטי משמעותי בין שתי אוכלוסיות הידיעות. לפיכך, ניתן להניח שהציבור אינו רואה בידיעות 
בנושאי מדע כמשעממות או לא מעניינות ביחס לידיעות אחרות שמציע אותו אתר. אך כדי להסיק מסקנה רחבה יותר בנוגע למקומן של ידיעות 
מדע בסדר היום הציבורי והחדשותי, יש להמשיך לבחון את אופי האינטראקציה של הציבור עם ידיעות שנכתבו על ידי מדענים-כתבי מדע ולהרחיב 

את המדגם גם לאתרי חדשות אחרים.
המידע  מקור  את  מהווים  באינטרנט  חדשות  אתרי  כי  עולה   ,)2015( וטכנולוגיה"  מדע  בנושאי  הציבור  ועמדות  "תפישות  סקר  תוצאות  לפי 
השני בתדירותו בנושאים הקשורים למדע וטכנולוגיה, אך הם ממוקמים במקום העשירי מבחינת האמינות המיוחסת להם. בעוד שהמדענים 
באוניברסיטאות מהווים את מקור המידע האמין ביותר מבחינת הציבור, הגישה אליהם כמקור מידע בנושאים מדעיים היא מהנמוכות בקרב הציבור 
)19% מהנשאלים ציין מדענים באוניברסיטאות כמקור מידע המשתמשים בהם בתכיפות גדולה( )Dgani & Dgani, 2015(. במחקר זה נעשית 
אינטגרציה של שני מקורות אלו. שילוב זה עשוי להוביל לשילוב החוזקות של כל מקור – אתרי החדשות באינטרנט מבחינת תדירות השימוש של 

הציבור בהם והמדענים באוניברסיטאות מבחינת תפישת האמינות, לכדי דיווח חדשותי בנושאי מדע  שיהיה נגיש ומדויק לציבור הרחב.
חזרה לתוכן העניינים

שולחן עגול 1:  האם הגיע הזמן לצאת ממגדל השן? על תפקידה "הלא אקדמי" של האקדמיה
יו"ר : ד"ר אפרת דסקל, האוניברסיטה העברית בירושלים 

משתתפים:

פרופ' עמית שכטר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב    

פרופ' מוטי נייגר, המכללה האקדמית נתניה    

פרופ' יריב צפתי, אוניברסיטת חיפה   

פרופ' סם ליימן-וילציג, אוניברסיטת בר -אילן   

ד"ר נעם למלשטריך לטר, המרכז הבינתחומי הרצליה   

ביולי 2016 , במהלך יוצא דופן, פרסמו בתי-ספר וחוגים ללימודי תקשורת בישראל, ביוזמתו של ד"ר יובל דרור, גילוי דעת חריף נגד מהלכים 
ממשלתיים שכוונו לפגיעה בשידור הציבורי, ובתוך כך להגביל את חופש העיתונות בישראל. בחצי שנה שחלפה מאז, המשיכה הממשלה בקידום 
מהלכים שונים הנדמים לסכן את חופש הביטוי והעיתונות. כך למשל, עדיין לא ברור מה יעלה בגורלו של תאגיד השידור הציבורי ואנו אף עדים 
למגמה חדשה של התקפות אישיות נגד עיתונאים העושים מלאכתם נאמנה מצד גורמי שלטון תוך הימנעות ממתן דין וחשבון בסוגיות הציבוריות 

בהן הם דנים ומענה ענייני לשאלות בדבר מעשים לא ראויים לכאורה שהם חושפים. 
לאור זאת, ידונו משתתפי השולחן העגול בשאלת תפקידה של האקדמיה )בדגש על חוקרי תקשורת( בזמנים אלה. האם ישנה אחריות ציבורית 
המוטלת על כתפי החוקרים באקדמיה לפעול בנושא? אם כן, באילו אופנים? האם קיימת )או צריכה להיות קיימת( אחריות מקצועית מצד חוקרי 

תקשורת בנושא? אם כן, מה המשמעות של אחריות זו? ומה אמורים להיות ביטוייה?
מבנה השולחן: כל אחד ממשתתפי השולחן יציג במשך 5 דקות את עמדתו בסוגיות הללו ולאחר מכן, הדיון ייפתח לשאלות מהקהל.

חזרה לתוכן העניינים

מושבים מקבילים: 15:30 - 14:00

מושב 1: מגדר, נשים ואימהות בטקסט התקשורתי 
יו"ר ומגיבה: ד"ר דליה לירן אלפר, המכללה למינהל

סטראוטיפים מגדריים בטלוויזיה לפעוטות: המקרה של ערוץ "בייבי"
פרופ' נלי אליאס, ד"ר עידית סולקין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ופרופ' דפנה למיש, אוניברסיטת רטגרס

למדיה תפקיד חשוב בעיצוב זהות מגדרית של הצופים הצעירים. מחקרים קודמים שבחנו את הדמויות המוצגות בתוכניות ילדים הראו, כי דמויות 
גבריות לבנות הינן הדומיננטיות וכי סטראוטיפים מגדריים קיימים כבר בתוכניות ילדים. דמויות גבריות הן המרכזיות בעלילה והבנים מוצגים 
כמנהיגים, רציונליים, אסרטיביים ואקטיביים. לעומת זאת הדמויות הנשיות פאסיביות, רגשניות, תלותיות ועסוקות ביחסים.  אולם, המחקרים 
הקודמים התמקדו בתוכניות שיועדו לילדים מגיל הגן ועד לגיל ההתבגרות, כאשר הזהות המגדרית כבר מעוצבת. אולם, מעט מאוד ידוע לגבי ייצוגים 
מגדריים בתוכניות טלוויזיה המכוונות לתינוקות ופעוטות – היות והילדות המוקדמת נתפסת כתקופה בה הבדלי המגדר פחות רלוונטיים לתפקוד 
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היומיומי והלחץ להתאים לנורמות המגדריות פחות ניכר. חשוב לציין, כי תפיסות אלה אינן מדויקות ומחקרים מראים, כי השנתיים הראשונות הינן 
התקופה המכריעה בהתפתחות הזהות המגדרית. לפיכך המחקר הנוכחי שם לעצמו כמטרה לחקור את ייצוגי המגדר המוצגים בתוכניות טלוויזיה 
המכוונות לתינוקות ופעוטות. לצורך זה נבחר ערוץ BabyTV שהינו הערוץ הראשון בעולם שכיוון את שידוריו לקהל יעד של תינוקות ופעוטות. 
הערוץ הוקם בישראל  ב-2003 וב-2007 נמכר ל-News Corp's Fox International Channels, ומשודר מאז ביותר מ-100 מדינות ב-18 שפות 

שונות.
מדגם התוכניות כלל 39 תכניות מתוך 45 ששודרו ביולי 2016 בערוץ  BabyTV בישראל והיו זמינות לצפייה באינטרנט בעברית ובאנגלית.  בשלב 
הראשון מוינו כל הדמויות המופיעות בתוכניות לפי שיוכן המגדרי. השלב השני כלל ניתוח תמטי של מאפייני הדמויות לפי הקטגוריות הבאות: 
ניראות הדמות ומאפייני אברי הגוף, הלבוש והאביזרים המקושרים אליה; תפקיד הדמות בעלילה; פעילויות שהדמות מבצעת; ומאפייני ההתנהגות 

של הדמות. 
ראשית, הממצאים העלו שבמדגם התוכניות שנותחו הייצוג של דמויות גבריות גדול ביותר מפי שניים לעומת הייצוג של דמויות נשיות. כמו כן, 
כפי שעלה מממצאים של מחקרים קודמים, ככל שהדמויות היו רחוקות מאנושיות )חייזרים, עצמים וכד'( – כך הייתה נוכחות גדולה יותר למגדר 
גברי של הדמויות. בהקשר של הניראות נמצא, כי ברוב המקרים "מסומנות" הדמויות הנשיות ע"י אביזרים אופייניים, כגון סרטי שיער או פרטי 
לבוש ממוגדרים )חצאית/שמלה(. בנוסף, הדמויות הנשיות מובדלות ע"י מאפיינים גופניים, כגון ריסים ארוכים ובחלק מהמקרים אף ע"י שפתיים 
מודגשות. כאשר דמות נשית מופיעה באופן שובר סטריאוטיפ )לדוגמא ילדה ממושקפת ומקורזלת שיער(, אזי שבירה זו "מאוזנת" ע"י הלבשת 
הדמות בבגדים ורודים וכד'. בנוסף, שבירה מסוימת של סטריאוטיפים נמצאה בדמויות הנטולות מגדר ברור ואשר זיהוין המגדרי אפשרי רק על 
פי הטקסט המלווה את התוכנית. אולם, חשוב לציין, שכל הדמויות הללו היו משניות והתלוותה אליהן דמות גברית מובחנת. ניתוח התנהגות 
ותכונות האופי של הדמויות הראה עוד, כי ברוב המקרים ייצוגים סטראוטיפיים לפיהם דמויות נשיות נעזרות בדמויות גבריות ופחות מציגות יכולות 
אינטלקטואליות מרשימות אלא יותר מטפלות באחרים או נגררות אחרי חבריהן. רק במספר קטן של התכניות נמצא שוויון מגדרי, כאשר שתי 

הדמויות )בן ובת( התנהלו באופן דומה. 
לסיכום, ניתוח ייצוגי המגדר בערוץ  BabyTVהעלה, כי בדומה למחקרים קודמים גם בתוכן המיועד לתינוקות ופעוטות קיימת דומיננטיות גברית 
וסטראוטיפיזציה של הדמויות המוצגות.  ממצאים אלה מפתיעים במיוחד לאור קהל היעד הצעיר. נראה שממצאים אלה מייצגים את התפיסות 
השמרניות שעדיין רווחות בתעשיית התקשורת, כמו גם את חוסר הידע והחששות של היצרנים אשר אינם יודעים כיצד לשנות את הייצוגים באופן 

מהותי שלא יפגע בפופולריות של התוכן.

פמיניזם ליברלי ופמיניזם סוציאליסטי: השיח על עבודת נשים בעיתון הנשים לאשה 1967-1977
ד"ר עינת לחובר, המכללה האקדמית ספיר

עבודה זו הנה מרכיב מרכזי בניתוח מעמדן של נשים בחברות פוסט-תעשייתיות. תאורטיקניות פמיניסטיות רואות בעבודת נשים מרכיב מרכזי 
 Friedan, 1963; hooks, 2000; Walby, 1990; Woolf, 1929/1974; 1938/1977;( בהבנת ההסדרים הפטריארכליים ובקידום שוויון חברתי
Wollstonecraft, 1792/1978(. בהקשר הישראלי, חוקרות פמיניסטיות מצביעות על עולם העבודה כאתר חשוב לבחינת תפקידן הלאומי של נשים 
יהודיות, על רקע רעיון "דת העבודה" )לובין 2006; שטרן, 2006(. בשל תפקידה המשמעותי של התקשורת בהבניית תפיסות ציבוריות ונורמות 
חברתיות, מנסה המחקר הפמיניסטי של המדיה בשלושת העשורים האחרונים לתעד ולנתח את הדינאמיקה של השיח התרבותי בנוגע לעבודת 
 Descartes & Kottak, 2009; Douglas & Michaels, 2004; Faludi, 1991; :נשים כפי שהוא מתבטא ומובנה על ידי המדיה )ראו למשל

.)Williams, 2010; Williams, Manvell & Bornstein, 2006(
סוגיית עבודת נשים אכן זוכה לתשומת לב במחקר המגדרי בישראל. סוציולוגיות פמיניסטיות ישראליות מרבות לבחון את מאפייני ההשתתפות 
של נשים בשוק העבודה כמדד לשוויון ואי-שוויון בחברה הישראלית Bernstein, 1983; Izraeli, 1991, 1999; Sambol &( )Benjamin, 2007. עם 
 Lachover,( זאת, השיח התרבותי בישראל ביחס לעבודת נשים טרם נחקר דיו. המחקרים הבודדים בנושא זה מתמקדים בשיח הציבורי העכשווי

Steiner & Lachover, 2016 ;2013( ומתעלמים מהתקופות המוקדמות של שיח זה, ממקורותיו ומהדינמיקה של התפתחותו.
מטרת המחקר

המחקר הנוכחי מבקש להשלים חלל זה והוא מתמקד בפרק זמן מכונן בהקשר של עבודת נשים – סוף שנות השישים וראשית שנות השבעים 
כשהדרישה לעבודת נשים בישראל עלתה )Bernstein, 1983( ולראשונה עודדו נשים לעבוד מחוץ לבית. באופן יותר ספציפי המחקר מתמקד 
בשנים 1967-1977, העשור השלישי והסוער של מדינת ישראל שהיווה תקופה מכרעת בהיסטוריה של המדינה. יותר מכל מאופיינת תקופה 
זו בקונפליקטים צבאיים )מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים( ובהשפעת מגמות מערביות מאופיינת תקופה זו גם 

בהתעוררות חברתית, במיוחד בהקשר האתני והמעמדי אבל גם בהקשר המגדרי )ספרן, 2006(.
החיפוש אחר אתר לניתוח השיח התרבותי ביחס לעבודת נשים בישראל במהלך התקופה הנידונה הוביל אותי באופן טבעי לזירת המגזינים לנשים. 
מגזינים הינם המדיום האולטימטיבי לביטוי רוח תקופתית ומגזינים לנשים הינם במיוחד מבנה רב-שכבתי של משמעות. יתרה מזאת, מגאזינים 
לנשים משקפים מעצבים ואת המודעות והזהות של נשים ולכן נותרו אתר חשוב ומרתק למחקר על שיח מגדרי )Forster, 2015(. יש להדגיש, 
שמגזינים לנשים היוו ועדיין מהווים מדיום פופולרי עבור נשים, באופן שמלמד על הרלוונטיות שלהם )Gil, 2007(. המחקר הנוכחי יתמקד בלאשה 

עיתון הנשים הישראלי הוותיק והפופולרי ביותר.
מערך ושיטת המחקר

קורפוס המחקר מבוסס על כל הגיליונות השבועיים של לאשה שהתפרסמו בין 1967 ל-1977 – סך הכל 63 אייטמים. נכללו כל האייטמים שנושאם 
המרכזי הינו עבודת נשים. הניתוח כלל את כל המרכיבים המילוליים והחזותיים באייטמים השונים. אורכם של רוב האייטמים בין שניים לארבעה 
עמודים והם כוללים אלפי מילים. כאופייני למדיום פופולרי ההיבט החזותי הינו מרכזי וכל אייטם כלל מספר תמונות. אולם, כאופייני לתקופה 

התמונות אינן דרמטיות. 
שיטת הניתוח שנבחרה הינה ניתוח שיח ביקורתי פמיניסטי )Feminist critical )discourse analysis - FCDA. שיטה זו מאפשרת לחשוף 
את האופנים בהם מיוצרות, משוכפלות, נידונות ומאותגרות הנחות הגמוניות לגבי מגדר )Lazar, 2007(. ניתוח שיח ביקורתי פמיניסטי רווח 
במחקרים אחרים המתמקדים בטקסטים עיתונאיים בכלל ובעיתוני נשים בפרט )Mcrobbie, 1999; Winship, 1987(. ניתוח השיח הביקורתי הינו 
פרשני ושואף להסביר את מבנה השיח. הניתוח מתמקד בבחינה של התבניות, הנושאים, הטיעונים והנראטיבים כמו גם המשמעויות התרבותיות 
 Gill,( המשתקפות מהם. הניתוח מתבסס על התפיסה שאידיאולוגיה הינה תופעה דיסקורסיבית, ולפיכך הינה לעתים פרגמנטרית ובעלת סתירות

  .)2007
ממצאים

עידן של תמורות: גיוס נשים לעבודה מחוץ לבית: שיח העבודה המרכזי בלאשה בתקופת המחקר מבטא רוח של תמורה והינו שיח של גיוס 
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נשים לעבודה מחוץ לבית. השיח בעיתון המעודד נשים ליציאה לשוק העבודה מבטא את נקודת המבט המוסדית, המדינתית אבל גם את הצרכים 
הפרטיים של האישה. למרות דומיננטיות התפיסה שעבודה מחוץ לבית היא אפשרות רצויה עבור האישה הישראלית וכי יש לה יתרונות אישיים 
עבורה, עבור משפחתה וכן יתרונות במישור הלאומי, היא עודנה מוצגת בגדר אפשרות שאינה מובנת מאליה. הכתבות בלאשה בוחנות את 
המשמעויות של היציאה לעבודה עבור האישה ביחס לתפקידים המסורתיים שלה ובמיוחד אל מול תפקיד האימהות וכן חובת המדינה בהקשר זה. 
בו-בזמן, מתעלם הסיקור לגמרי מתפקיד הגברים בהקשר של השלכות יציאת נשים לשוק העבודה. כתבות רבות מתמקדות בהקשרים מקצועיים 

ספציפיים ומדגימות את השתלבות נשים בהן. 
עוזרת בית לאישה העובדת: השיח המגייס ליציאה לשוק העבודה מתמקד בנשים משכילות ממעמד הביניים ולפיכך הוא מניח שעקרת הבית 
היוצאת לעבוד מחוץ לבית זקוקה לעזרתה של אישה אחרת לאחזקת ביתה וטיפול בילדיה. תפיסה זו עולה בקנה אחד עם השיח הפמיניסטי 
הליברלי מבית מדרשה של בטי פרידן )Friedan, 1963(. שיח זה מתעלם לחלוטין משאיפותיהן המקצועיות של הנשים שהבית הוא "מקום העבודה" 
שלהן ומהמשמעות הסימבולית שיש לעבודת משק הבית בהקשר המעמדי והאתני של היחסים בין נשים וכמובן גם פוטר את הגברים מהמשוואה.

הייצוג של עוזרות הבית בעיתון הינו גזעני. הן מוצגות כנשים פרימיטיביות שמפחדות מהקידמה, כ"פרחות", קרי נשים בעלות הופעה והתנהגות 
מינית ובלתי מעודנת וכמניפולטיביות. לצד זאת, ניכר ניסיון להציגן באור חיובי, כנשים מקצועיות ומסורות שעשו את הבחירה האצילה עבור ילדיהן. 
מטרתו של סיקור זה ככל הנראה לעודד את קהל הקוראות ממעמד הביניים לצאת לשוק העבודה ולהרגיש בטוחות שהן מפקידות את ביתן בידי 

נשים. 
שיח ביקורתי - "פועלת שחורה בבית חרושת אפור": באופן מפתיע, בשונה מעיתוני הנשים המסחריים המערביים, לאשה בתקופת המחקר 
ובמיוחד בראשית שנות השבעים מעלה לסדר היום הציבורי גם את צורכיהן והאינטרסים של נשים שחייבות לעבוד לפרנסתן: פועלות, עובדות 
כפיים, שמרביתן הינן נשים מזרחיות. נשים מזרחיות ונשים פועלות אינן פלח השוק שאליו פונה העיתון, אולם על רקע המאבק האידיאולוגי 
התקופתי דן העיתון בסיפורן של נשים אלה. הכתבות מציגות ביקורת מבנית על התנאים של עבודת הפועלות ומביאות את נקודת המבט האישית 
של הפועלות עצמן בצבעים עזים. סיקור הפועלות מבטא ביקורת מגדרית ומעמדית ודן באפליית הנשים הפועלות בשלושה תחומים: אפליה בשכר 

)קיומם של תעריפי שכר שונים לפועלים ופועלות(, חסמי הקידום בפני נשים, והעדר ייצוג של נשים בארגוני העובדים.
שיח ביקורתי - נשים פעילות: עוד ממצא מפתיע הוא כי בניגוד לעיתונות היומית עיתון לאשה באותה עת מסקר בהרחבה את מאבקיהן של נשים 
בשוק העבודה שהתנהלו באותם ימים, בין אם אלה מאבקיהן של נשים מקצועיות ובין אם אלה מאבקיהן של נשים פועלות. הסיקור מבטא אהדה 

לנשים המוחות ובמרכזו ביקורת על אפליית נשים בשוק העבודה.
שני מאבקים של נשים פרופסיונאליות זוכים לבולטות בעיתון באותה תקופה: מאבק דיילות האוויר ב"אל על" ומאבק האחיות מול משרד האוצר. 
מאבקים אלו ממוסגרים כמאבק של נשים על שוויון זכויות בהקשר רחב של מאבק מגדרי על חלוקה לא שוויונית של כוח משאבים. בנוסף 
למאבקים של נשים פרופסיונאליות לאשה בתקופה זו מסקר בתשומת לב סדרה של מאבקי פועלות שהתנהלו במפעלי יצור ברחבי הארץ. 
מאבקי הפועלות לא היו קשורים בצורה ישירה זה בזה למרות שכולם זכו לתמיכת המשרד לקידום נשים בהסתדרות בניהולה של עליזה תמיר. 
מאבקי הפועלות התמקדו בשלושה נושאים מרכזיים: שכר שווה, קידום והזכות להיות חברות בארגוני העובדים. מאבקי הפועלות מוצגים בעיתון 
כמאבקים מגדריים צודקים לתיקון "עיוותים בשכרן ובמעמדן". השיח על הנשים הפעילות המשתקף בלאשה מבטא את ההתרחקות ממדיניות 
סוציאל דמוקרטית שאפיינה את שלושת העשורים הראשונים למדינה והמעבר לתהליך כלכלי של עיצוב קפיטליסטי שהתבצע בחסות המדינה 

)בן-פורת, 1999(.
תרומת המחקר

תרומתו הייחודית של המחקר הינה להבנת השיח התרבותי ביחס לעבודת נשים שטרם נחקר דיו בישראל ובמיוחד לא בהקשרו ההיסטורי. המחקר 
מדגים את מרכזיותו של השיח התרבותי לתהליכים כלכליים חברתיים המשפיעים על מעמדן של נשים בישראל. תרומה ייחודית נוספת של 
 .)Eisenstein, [2009]2016( המחקר הינה חשיפתו של מתח בין פמיניזם הגמוני לפמיניזם סוציאליסטי, המוכר מהתפתחות הפמיניזם האמריקני
בתחום התקשורת תורם המחקר להבנת התפקיד המורכב של עיתוני הנשים Forster,( )2015. בעשור השלישי למדינת ישראל ביטא לאשה ריבוי 
קולות וגמישות אידיאולוגית ביחס להגדרות נשיות שלעיתים אף סתרו זו את זו. יתרה מזאת, דווקא המדיום הפריפריאלי הוא שקידם דיון ברעיונות 

חדשניים שהודרו מהעיתונות המרכזית.

"אל תשכחי שיש לך רחם": פריון, גנטיקה ובחירה חופשית בסיפורה של עירית נתן בנדק בסדרה "שש אימהות"
מר עופר סלמן שגיא, אוניברסיטת תל אביב

זהו מחקר אמפירי )חקר מקרה( המבקש לבחון את השיח התקשורתי על אימהּות כפי שהוא בא לידי ביטוי בסיפורה של עירית נתן בנדק בעונה 
הראשונה של הסדרה "שש אימהות" )שידורי רשת, 2014(. באמצעות ניתוח תוכן של ארבעת פרקי העונה אני מבקש להציע מבט פמיניסטי-

ביקורתי על נרטיב האימהּות ועל אופן ביטוָים של כוחות חברתיים דומיננטיים כפי שהם עולים מתוך סיפורה המצולם של נתן בנדק. 
"שש אימהות" היא סדרה דוקומנטרית ישראלית העוקבת אחר שש נשים מפורסמות )שהן אימהות( בסיטואציות יומיומיות ובאירועים מיוחדים, 
ועוסקת בהיבטים שונים הקשורים באימהּות שלהן, כגון טיב הקשר שלהן עם ילדיהן ועם בן זוגן והתמודדותן עם המתח שבין עבודה וקריירה ובין 

החיים האישיים בבית, עם בן הזוג ועם הילדים. 
סיפור האימהות של עירית ייחודי, ובמידה רבה מהדהד תפיסות רווחות בישראל לגבי הורות בכלל ולגבי אימהות בפרט. עירית היא ֵאם ביולוגית 
לילדה שנולדה לפונדקאית ישראלית וֵאם לא ביולוגית לילדה שנולדה לפונדקאית בהודו, אשר נשאה ברחמה עובר שנוצר בהפריית זרעו של דביר 
)בעלה של עירית( עם ביצית של אוקראינית. הסיפור מקפל בתוכו שלל סוגיות אתיות מורכבות הקשורות בתפקידים החברתיים שאנו מייחסים 
להורות )ולאימהות בפרט(; לחשיבות שאנו מייחסים ל"קשר דם" ולהעברה הגנטית מדור לדור; להכרעות שאנו עושים ולפרקטיקות שאנו מוכנים 

לבצע על מנת לייצר ילדים "בצלמנו ובדמותנו", ועל המשמעות שיש לכל אלה עלינו כבני אדם וכחברה.
אימהות ומשפחתיות בישראל

תהליכים סותרים מאפיינים את החברה היהודית בישראל ביחס למשפחה ולמשפחתיות. מחד גיסא קיים שיח חילוני, קפיטליסטי ופוסט-תעשייתי, 
אשר מקדם ערכי אינדיבידואליזם ומערער את יסודותיה של המשפחה הגרעינית. מאידך גיסא, ערכי דת ו"המרוץ הדמוגרפי" השואף להגדיל את 
האוכלוסייה כדי לחזקה מול האויב מקדמים אג'נדה של ערכי משפחה ומשפחתיות )הרצוג, 2003(. בתוך כך מתאפיינת החברה בישראל במידה 
גבוהה יחסית של פרו-נטליזם, דהיינו קידום ערכי המשפחה, האדרה של תפקיד ההורות והדגשת היתרונות שבהולדת ילדים ובגידולם. גישה זו באה 
לידי ביטוי הן בתפיסות חברתיות רווחות והן במדיניות רשמית וממסדית )ראו למשל: גולדין, 2008(, ומשמעותו היא – בהכללה – תפיסת ההורות 

כצו חברתי מחייב. 
לכאורה, האחריות להוציא אל הפועל את "הצו ההורי" מוטלת על גברים ונשים באופן שווה. עם זאת, לא ניתן להתעלם בהקשר זה מן האופי 
הממוגדר של הציפיות החברתיות הבלתי-שוויוניות בנוגע להורות. בחברה הישראלית נתפסת ומובֵנית האישה בראש ובראשונה במושגים של ֵאם 
ורעיה, שחובותיה הראשוניות הן ללדת ילדים ולטפל בביתה ובבני משפחתה, והקטגוריה "אישה" נקשרת מושגית, יותר מכל דבר אחר, עם תפקידיה 
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האימהיים )פוגל-ביז'אוי, 1999; פרידמן, 1999(. שורשיה של תפיסה זו נטועים עוד בימי ראשית המדינה )ברקוביץ', 1999(, ומאז ועד היום נשים 
ישראליות יהודיות היו ועודן מצופות ללדת ילדים ולגדל אותם על מנת לתרום את חלקן במאמץ הלאומי-הדמוגרפי )Stoler-Liss, 2003(, כמו גם 
כדי להבטיח את התפתחותן התקינה כנשים ובכך להשלים את הפיכתן לנשים "אמתיות" )דונת, 2013(. באקלים החברתי בישראל זוכה אימהּות 

למעמד מקודש-כמעט, ונחשבת מושא רצונותיה של כל אישה )דונת, 2011(.
בתוך כך, היריון, לידה ואימהות מהווים ציוויים חברתיים דומיננטיים, וכשאישה אינה ממלאת את אחד הציוויים )או את שלושתם יחד(, היא חשופה 
לביקורת ונדרשת להצדיק את עצמה נוכח עינה הפקוחה של הסביבה. מעבר למשמעויותיה החוקיות, הכלכליות והפרקטיות של גישה זו, היא 
משתקפת גם באקלים חברתי, אשר תופס אימהּות כהכרח ורואה בנשים שאינן אימהות כמי שאינן ממלאות את תפקידן החברתי וכמי שאינן 

מממשות את נשיותן )דונת, 2013(. 
***

לצורך המחקר נצפו ארבעת פרקי העונה, ותומללו באופן מלא כל הסצנות שבהן עירית משתתפת. לאחר מכן נותחו בניתוח תמאטי הנושאים 
המרכזיים שעלו מתוך הקטעים הללו, ולהלן הממצאים המרכזיים.

ממצאים מרכזיים
1. "אל תשכחי שיש לך רחם": על "חווית ההיריון" כמשאת נפש

בבסיס הנרטיב של עירית מונחת הכמיהה העזה לאימהות והנכונות לעשות כל שיידרש כדי לממש כמיהה זו. עירית מספרת כי לפני לידת 
בתה הראשונה עברה למעלה מעשרים טיפולי פוריות, עד שפנתה למסלול של פונדקאות. בשיחה שהיא מקיימת עם דביר מסכימים השניים 
כי המחשבה לא להביא ילדים והרציונליזציה ששימשה אותם להצדקתה הן של "טיפשים", ומהדהדים  טענה דומיננטית ורווחת כלפי מי שבוחר 

)ובמיוחד מי שבוחרת( לא להביא ילדים לעולם: אינך יודעת מה את מפסידה, ואת תתחרטי על זה )דונת, 2011(. 
אך עירית ודביר אינם מסתפקים בילד אחד, והסדרה עוקבת אחר מסעם להבאתו של צאצא נוסף, אח או אחות ליולי, בתם הבכורה. הרופא המטפל 
בעירית מעדכן אותה כי לא תוכל עוד ללדת ילד או ילדה שיהיו קשורים אליה מבחינה גנטית, ומיד מציג בפניה חלופה: להיעזר בתרומת ביצית. הוא 
אף מוסיף ומסביר כי אמנם ניתן יהיה להחזיר את העובר אל רחמה של פונדקאית )כפי שעשו בפעם הקודמת(, אך ישנה גם אפשרות להחזיר 
את העובר לרחמּה של עירית, ובכך לאפשר לה לעבור את "חווית ההיריון", כלשונו. עירית מופתעת מן האפשרות החדשה, אך מספרת בריאיון 

ברקע כי זה מכבר ויתרה על האפשרות שתהיה בהיריון. "אל תשכחי שיש לך רחם", מסכם הרופא ושולח את עירית להתלבט. 
ההנחה של הרופא על כך שעירית רוצה )או אולי אף צריכה( "לחוות היריון" וכן אופן העריכה של קטע זה בסדרה מהדהדים תפיסות עולם 
 )Birenbaum-Carmeli, 2009( דומיננטיות, המאפיינות מדיניות פרו-נטליסטית המעודדת נשים לעשות עוד ועוד טיפולי פוריות עד ללידת שני ילדים

 .)Haelyon, 2006( וכן בתפיסות חברתיות בנוגע לחשיבות שבחוויית ההיריון כחלק מהשלמת יצירת הזהות הנשית
בהמשך עירית מצולמת במכוניתה ובביתה, והצופה מבין כי עירית מתלבטת האם להחזיר את העובר לרחמה אם לאו. גם המוזיקה הנוגה ברקע 
משרתת נרטיב דרמטי של ציפייה להחלטתה. עבודת העריכה משרתת כאן נרטיב של השתהות והתלבטות, אף שכלל לא הייתה התלבטות 
אמתית: עירית אינה מעוניינת לחזור ולפתוח את האופציה הזו, אשר מבחינתה מוצתה שנים קודם לכן. היא מספרת למצלמה כי נשאלה אם 
"לא בא לך עוד פעם אחרונה לנסות?" ועל תשובתה השלילית. עירית בוחרת )ודביר תומך בכך( לפנות למסלול של פונדקאות, וכעת הם נדרשים 

אל הסוגיות האתיות הכרוכות בתהליך זה.
2. אפקט המיצוי: הבחירה בפונדקאות 

עירית שבה ומספרת בכמה הזדמנויות שונות על כך שעברה למעלה מעשרים טיפולי פוריות במשך כעשר שנים, ואומרת כי היא אינה מוכנה 
שיגידו שהיא "ויתרה". "לא ויתרתי, מיציתי", היא מספרת. "וזו לא רק סמנטיקה. מיציתי, ועכשיו אני עוברת לשלב הבא". המלחמה של עירית )ושל 
דביר( להביא ילדים לעולם היא אמנם סיפורם הפרטי, האינדיבידואלי והחד-פעמי של אנשים המבקשים להפוך להורים, אך הוא גם הנרטיב הדומיננטי 
הרווח )והמצופה( בחברה הישראלית. בעוד שסיפורי פונדקאות נוטים למסגור אישי המקדם אג'נדה אינדיבידואליסטית, הרי שהם מקפלים בתוכם 
אידאולוגיה לאומית המעודדת נשים לא לקבל בהכנעה מצב של עקרות, ובמקום זאת הן מצופות להסכים לעבור טיפולי פוריות רבים ככל שניתן 

 .)Shalev & Lemish, 2011; 2012; 2013( ולאורך זמן רב ככל שיידרש
הפנייה לפונדקאות נעשית רק אחרי "מיצוי" מלא של האפשרות הנורמטיבית להביא ילדים לעולם. "המיצוי" הוא גם זה שמעניק מידה רבה של 
לגיטימיות לבחירה בפונדקאות. כמו כן, בחירה בפונקדאות אינה ויתור מוחלט על ההיבט הביולוגי-גנטי. ההתעקשות על הורות ביולוגית נובעת 
מתפיסות היררכיות של הורות ביולוגית כעליונה על הורות שאינה ביולוגית. כפי שבולט בייצוגים שונים של פונדקאות במדיה, אישה ההופכת לאם 
ללא היריון ולידה, וודאי זו שהילד שנולד אינו קשור אליה באופן גנטי, מוצבת בעמדה נמוכה ועוברת דה-לגיטימציה בשל עקרותה. ההליכה במסלול 

 .)Shalev & Lemish, 2013( של פונדקאות נתפס אפוא נחות בהשוואה לאימהות ביולוגית, הכוללת היריון
עירית ודביר פנו לראשונה לפונדקאות )לאחר "מיצוי" של טיפולי הפוריות( והפרו זרע של דביר עם ביצית שנשאבה מרחמה של עירית, ובתם 
הבכורה היא בתם הביולוגית של שני ההורים. אך בהווה המסופר ב"שש אימהות" האפשרות הזו אינה עוד אקטואלית, וכעת הם פונים להיעזר 
בתרומת ביצית. אלא שגם אז ממשיך ההיבט הגנטי לתבוע את מקומו במערך השיקולים של בני הזוג, והוא בא לידי ביטוי בהתלבטות המתועדת 
של בני הזוג באשר לבחירת תורמת הביצית. המאגר שמתוכו הם מתבקשים לבחור תורמת כולל נשים ממוצא הודי וממוצא אוקראיני, ובני הזוג 

מנהלים דו-שיח החושף את מערך השיקולים המנחים לבחירת התורמת. עירית אומרת: 
"הנטייה הטבעית, האינטואיטיבית שלי, היא לבחור מישהי שדומה לי [...] אני רוצה לדעת שבחרתי טוב. זה רגע מאוד מוזר, הרגע הזה שאתה 
מסתכל. יפיפיות מטורפות, מה שרק אולי פעם חלְמְת להיות בתור ילדה. סינדרלות. ואת אומרת לעצמך 'יאללה, נבחר את הכי טוב שיש, דוגמנית 

בלונדינית, מטר שמונים'. אבל לא, בחרנו תורמת שתהיה דומה לי באיזשהו אופן".
הכמיהה לדמיון פיזי נטועה עמוק בתוך תפיסות עולם על הקשר שבין יחסי שארות וגנטיקה כמגדירה את עוצמתם של היחסים המשפחתיים. 
העיסוק בדמיון הפיזי קשור לעיסוק בהיבטים הגנטיים, על בסיס ההנחה שהעברת חומרים גנטיים מדור לדור חיונית ליצירת קרבה משפחתית 
)Carsten, 2001(. החומר הגנטי העובר בתורשה נטען במשמעות סמלית עוצמתית במיוחד כשמדובר בהיבט פיזי שניתן לראות אותו מבחוץ 
)כלומר דמיון בין הורה לילד, כזה אשר נראה לעין וזוכה לאישור מן הסביבה(, והוא בעל רכיב של קביעות ויציבות, ואלה הם מאפיינים נחוצים 
להגדרת קשר משפחתי )Nelkin, 2006(. הקישור הגנטי בין הורה לילד הוא אפוא בעל כוח חברתי, המבוסס גם על התפיסה של "המשפחה 
הטבעית", זו אשר מולידה ילדים הקשורים גנטית לשני "הצדדים", והיא גם זו שזוכה לקדימות ולהעדפה במדיניות של עולם הפריון בישראל 

 .)Birenbaum-Carmeli, 2009(
3. הצו הפרטי והצו החברתי: בין קונפורמיות לחתרנות

סיפורה של עירית מביא אל המסך קונפיגורציה משפחתית אלטרנטיבית, אשר קיומה מתאפשר בזכות התפתחותן של טכנולוגיות פריון חדישות 
)שאיבת ביציות והפריה חוץ-גופית( ושל הסדרים חברתיים חדשים )כגון פונדקאות בינלאומית(. בתור שכזה, זהו סיפור פוסט-מודרני ואלטרנטיבי, 

אשר מעניק קול וביטוי לדילמות מוסריות ואנושיות מורכבות וכנות, אשר מלוות את התופעות החברתיות החדשות בתחום זה. 
עם זאת, מבט ביקורתי על הסיפור הטלוויזיוני הזה חושף נורמות ותפיסות עיקשות ביחס למשמעות החברתית של הורות בכלל, ושל אימהות 
בפרט: המלחמה הארוכה להפוך להורים, ההתעקשות על ההורות הגנטית והפעלת שיקולי הדמיון הפיזי בבחירת תורמת הביצית, כל אלה 
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מהדהדים את קולן הרם של אג'נדות פרו-נטליסטיות המאפיינות את החברה הישראלית ומניעות תהליכים בתוכה. בנקודה אחת בסיפור עירית 
עומדת בפרץ ומסרבת לצו החברתי, זאת כאשר היא מחליטה שלא לנסות שוב להיכנס להיריון, אף שנאמר לה שזאת אופציה. אך סירובה של 
עירית אינו מצליח להחליש את קולה הרועם של הציפיה הנורמטיבית, המיוצגת היטב על ידי נציג הממסד הרפואי, אשר טורח להזכיר לה ש"יש 

לה רחם", ולפיכך ראוי שתעשה בו שימוש נאות, כמצופה ממנה כאישה בישראל. 

"איזה מין אמא": יחסי אמא ובת בסרט אור
גב' נטע הוכמן, אוניברסיטת תל אביב

 .)Potter, 1993( על-פי הנחת היסוד של תיאורית הקולטיבציה, אנו לומדים הרבה מהתקשורת והיא מעבירה אלינו רבות מהתפיסות החברתיות
מצפייה במדיה אנחנו קולטים דימויים שונים של אימהות, לרוב דימויים של אימהות אידיאלית וראויה, אך לעיתים גם אמהות לא טובה, וכן קולטים 
מסרים לגבי הציפיות החברתיות ביחס לראוי בתחום זה. לתכנים אלו השפעה על אופן המחשבה שלנו ועל שאלות כגון: איך נתפסת אימהות? 

מי היא אם טובה? וכדומה.
מתוך נקודת מוצא זו נולד המחקר הנוכחי, אשר במרכזו עומד הסרט הישראלי אור של הבמאית קרן ידעיה ,המתמקד בסיפורן של אם ובת 

וביחסים שביניהן, והוא נועד להתחיל למלא חלל ריק שקיים במחקרי הקולנוע הישראלי בתחום ייצוגי האם והבת.
המחקר מתמקד בתיאוריות על אמהות מזוויות פסיכואנליטית ופמיניסטית וכן בוחן את ייצוג הנשים והאמהות במדיה. התחום הפסיכואנליטי 
והחשיבה הפמיניסטית נפגשים סביב מורכבות הנושא של המשגת האמהות. עליית הפסיכואנליזה בתחילת המאה העשרים הובילה לעיסוק מוגבר 
בנשיות, זהות נשית ואמהות )פלגי-הקר, 2005(. צ'ודורו גורסת כי בתקופה הפרה-אדיפאלית התינוק מפתח הזדהות גדולה עם האם )פרידמן, 
2011(. בנוסף, צ'ודורו )2007( טוענת כי זהותה של הבת נבנית באמצעות הקשר הקרוב עם האם, ולכן היא מקבלת על עצמה תכונות של 
הענקה ואמפתיה. אלו מובילים לשכפול האמהות וליצירת דפוס מעגלי, כיוון שהבת מפתחת את התשוקה להיות אם ואת הכישורים הנדרשים 

לכך )פרידמן, 2011(.  
כאמור, זהותה של הבת מושתתת על יחסיה הקרובים עם האם, אולם הבת מצויה בקונפליקט מפני שהאם אינה מעודדת אותה להשגת עצמאות 
)Flax, 1981(. מחד היא מרגישה צורך להיות כמו אימה, היא רוצה לשמור על הקשר ועל אהבת האם, ומאידך היא רוצה לצאת לעצמאות ולהיפרד 
)פרידמן, 2011(. הקונפליקט הזה עלול להוביל ליחסים אמביוולנטיים כלפי האם. הבת רוחשת אהבה כלפי האם ומזדהה איתה, אך בו-זמנית 

מתפתח אצלה רגש של שנאה שכן האם לא מעודדת אותה לצאת לחיים אוטונומיים )ריץ', 1976/1989(.
אחד הצירים המרכזיים המשקפים את הדינאמיקה של הנשיות הוא הציר אמהות-מיניות. היבטים אלה הינם מרכזיים בזהותה של האישה, אך 
בתפישה המסורתית ובנורמות החברתיות, אינם משתלבים זה בזה )פרידמן, 1999(. כלומר, קיים ניתוק של אמהות ממיניות. מכך עולה שאם 

כאישה את מינית וסקסית, אינך יכולה להיות אימהית.
בנוסף, קיים מתח בין 'אמא טובה' ל'אמא רעה'. התפיסה המקובלת היא שאמהות נדרשות להעניק לילדיהן את כל מה שאלו צריכים ושכדי להיות 
אמא טובה נדרשת הקרבה עצמית. זהו "מיתוס האמא" )במקור: "The Mommy Myth"( המחזק את חלוקת התפקידים המגדרית המסורתית 
על-פי האידיאולוגיה הפטריארכאלית המותירה את האישה אחראית על הבית ועל הילדים )Douglas & Michaels, 2005(. וורנר )2005( מתארת 
התנהגות זו תחת הכותרת "מיסטיקה אימהית" – המרדף אחרי הענקה בלתי נלאית של האם לילד. מנגד, האם הרעה נתפסת כעסוקה במראה 
שלה וביחסים עם גברים, יש לה פחות זמן לאמהות והיא יותר מינית. בנוסף משויכים לה מאפיינים כגון: מטפלת לא מוצלחת ולא מוכשרת, קרה, 

.)Cavaglion, 2008( מטפלת בילדיה לפי צרכיה שלה ולא לפי צרכיהם
למיתוס האמא פן נוסף – האם הנכונה והטובה פועלת במסגרת של משפחה נורמטיבית. החברה עושה איפה ואיפה בין האמהות, כך שההסתכלות 
על אמהות גרושות, חד-הוריות או לסביות היא שונה ופחות טובה מההסתכלות על אמהות "נורמטיביות" – נשואות בנישואין הטרוסקסואלים 
)Ganong & Coleman, 1995(. כלומר, החברה מקטלגת מראש את האמהות לפי קבוצות מוגדרות ומייצרת הפרדה בין מה שמקובל ונורמאלי 

לבין מה שלא.
ההבחנה הזו נעשית לא רק בחברה, אלא גם במדיה. ההנחה היא שדימויים בתקשורת מעוגנים בתפיסות אידיאולוגיות המקובלות בחברה. לכן 
ניתן ללמוד מדימויים אלו על מושאי הדימוי במציאות, למשל על מעמדה של המשפחה או סגנון ההורות )למיש, 2010(. זאת ועוד, ברוח תיאוריית 
והנורמות והערכים המיוחסים להן, אלא גם מעצבים את  הקולטיבציה )Potter, 1993( הדימויים אינם רק משקפים את המסגרות הקיימות 

התייחסותנו אליהן.
כחלק מאמצעי התקשורת, גם העולם הקולנועי נבנה ונשען על נורמות וחברתיות. לאור כל זאת, מעניין לבחון סרט ישראלי מהשנים האחרונות 

שבו מוצגת אישה-נערה כגיבורה של הסיפור. לכן, המחקר הנוכחי יעסוק בשאלות: 
א. כיצד מוצגת האמא בסרט אור? 

ב. כיצד באים לידי ביטוי יחסי האם-בת בסרט?
מתודולוגיה

מכיוון ששדה המחקר הוא סרט אחד שאורכו 97 דקות, כל הסצנות שבו נותחו ונלקחו בחשבון בניתוח הממצאים. לא נעשתה סלקציה מקדימה 
של סצנות מתוך המחשבה שהשמטת חלקים מהסרט עלולה לפגוע בהבנת הרעיונות שנמצאים בו. שיטת המחקר שנבחרה היא ניתוח תוכן 

 .)Braun & Clarke, 2006( איכותני-פרשני. שיטה זו מתמקדת בניתוח של טקסטים וחיפוש אחר תמות מרכזיות מתוך מאגר של נתונים
על-פי שקדי )2003(, קטגוריזציה במחקר איכותני הינה תהליך של יצירת קטגוריות מתוך הפרשנות של המידע, המחקר נערך בשלבים וקטגוריות 
ולפי התפתחות המחקר. המחקר הנוכחי התבצע בשני שלבים: ראשית, התבצעה צפייה מרוכזת בסרט  מתווספות או מורדות לפי הצורך 
כדי  לנסות ולגבש תובנות כלליות לגבי מהלכו והייצוגים הקיימים בו; שנית, נצפו, מספר פעמים, סצנות רלוונטיות שעליהן התבססו הקטגוריות 

המרכזיות שנמצאו. 
ממצאים ודיון

שלוש קטגוריות מרכזיות גובשו לאחר ניתוח מעמיק של הסרט והן משקפות לטעמי בצורה הטובה ביותר את מירב הממצאים הנוגעים לדמות 
האם וליחסי האם-בת.

א. "איזה מין אמא" – השם של הקטגוריה אינו מקרי, אלא מהווה משחק מילים המתייחס לאימהותה של רותי וכן למקצועה. כאמור, כדי להיות 
אמא טובה נדרשת הקרבה עצמית – האם צריכה לשים את צרכיהם של ילדיה לפני אלו שלה )וורנר, 2005(. נדמה כי רותי מאוד מרוכזת בצרכים 
שלה, אבל נשאלת השאלה האם ההקרבה העצמית של האם קשורה רק להענקה שמתבטאת בזמן ובתשומת לב? האם ההקרבה העצמית של 
רותי באה לידי ביטוי בדאגה שלה לפרנסה באופן הטוב ביותר שהיא יודעת? לפי "מיתוס האמא" )Douglas & Michaels, 2005( ככל הנראה 

שההקרבה העצמית של רותי לזנו¬ֹת אינה מכניסה אותה לקטגוריה של האם הטובה. 
בנוסף, רותי, מהיותה זונה, משתמשת במיניות שלה ולא בהכרח באופן סקסי. מלבד העובדה שהיא יוצאת לעבוד ברחוב, היא גם מכניסה גברים 



לביתה ומקיימת עימם יחסי מין. כפי שצוין, האם הרעה נתפסת כעסוקה ביחסים עם גברים והיא יותר מינית )Cavaglion, 2008(. כלומר, ניתן 
לראות שרותי אינה מקריבה את עצמה למען אור בבחירה שלה לעסוק בזנות, ולהיפך, היא יוצרת מצב שבו אור נמצאת חשופה לעולם שאינו 

הולם ילדה בגילה. כמו כן, המיניות שלה וההחלטה לשים את צרכיה בראש סדר העדיפויות, הינם סממנים של אם רעה. 
למרות זאת, על-פי למיש )2010( במציאות מרבית האמהות החד-הוריות מצויות בקבוצות מיעוט חברתי, ממעמד כלכלי נמוך. ולכן, יש חשיבות 
רבה להצגת דימויים כמו אלו של רותי על המסך, בשל העובדה שלרוב ייצוגי האם החד-הורית אינם מציגים בהכרח את כל גווני הקשת ונוטים 
לדימוי – ובאופן ישיר לתפיסה של הקהל – שנמצא בקצה העליון של היכולת והמעמד. כניגוד לרותי קיימת בסרט דמות אם נוספת – רחל, אימו 
של עידו השכן. רחל מקבלת את אור לביתה, דואגת להאכיל אותה ומפגינה כלפיה אכפתיות. דמותה כמו נועדה להדגיש כמה רותי אינה אם טובה. 
רחל מייצגת את המשפחה הנורמטיבית הקלאסית )שני הורים הטרוסקסואלים ושלושה ילדים(. ממצא זה משמר את סטריאוטיפים הקיימים לגבי 
סוגי אמהות –  אמהות בנישואין הטרוסקסואלים נתפסות כאמהות טובות לעומת האימהות החד-הוריות שלהן מיוחסות תכונות שליליות יותר והן 

 .)Ganong & Coleman, 1995( נתפסות כנשים שאין להן יכולת לגדל ילדים
ב. היפוך תפקידים – אור לקחה על עצמה את תפקיד המטפלת וכפועל יוצא היא מתנהגת כמו אמא לרותי. אור דואגת לקניות, לניקיונות, 
לחשבונות ועוד. בנוסף, היפוך התפקידים בא לידי ביטוי בכך שההתנהגות של רותי היא כשל נערה מתבגרת הרוצה לעשות רק מה שטוב לה והיא 

בעלת מצבי רוח משתנים. אור היא זו שצריכה לשכנע אותה לעשות דברים שהם לטובתה האישית של רותי, ורותי מתמרדת נגדה. 
לכן, על-פי כל ההגדרות שהוזכרו לעיל )וורנר, Douglas & Michaels, 2005 ;2005(, ניתן לומר שאור היא אמא טובה. היא שמה את הצרכים 
של רותי מעל לצרכיה ומקריבה את עצמה למען רותי. לטענתה של צ'ודורו )2007( זהותה של הבת נבנית דווקא באמצעות הקשר הקרוב עם 
האם, ולכן היא מקבלת על עצמה תכונות של הענקה ואמפתיה, כל זאת מוביל לשכפול האמהות )פרידמן, 2011(. לכן, נשאלת השאלה -  כיצד 
אור יודעת לקבל על עצמה את הסממנים האלו? נדמה שלא היה לה מודל לחיקוי ולבניית זהות. לפי הטענות הללו שכפול האמהות מגיע מתוך 
קבלת התכונות שיש לאם, אבל נדמה שלתיאוריה הפסיכואנליטית יש כשל במקום הזה. כיוון שיש בנות שלהן יש תכונות של 'אם טובה' בעוד 

שאימן  לא הייתה כזו.
יתרה מזו, ניתן לחוש את האהבה הגדולה שיש לאור כלפי רותי, שכן אם לא הייתה קיימת אהבה כזאת לתפיסתי אור לא הייתה מסוגלת להקריב 
כל כך הרבה עבור אמא שלה. פלקס )Flax, 1981( ופרידמן )2011( טוענות שיחסיהן הקרובים של אמהות ובנות המושתתים על הזדהות הבת 
עם האם, יוצרים תלות של הבת באם ולכן קיים קושי לבת להיפרד מאמה. זאת מכיוון שחשוב להן לשמור על הקשר ועל אהבת האם. ייתכן כי 

זוהי אחת הסיבות שאור אינה עוזבת את רותי ויוצאת לעצמאות.  
ג. להיות כמו אמא – גם בקטגוריה זו קיימים רעיונות של הזדהות הבת עם האם והפנמת ערכיה. בדומה לרותי, גם אור משתמשת במיניותה. 
לתפיסתי היא עושה זאת כאמצעי להשגת תשומת לב בקרב בני המין השני. במספר הזדמנויות רואים אותה הולכת לחבורה של בנים וכל פעם 

הולכת עם מישהו אחר ומתגפפת עימו. 
כמו כן, לקראת סוף הסרט רותי חוזרת הביתה פצועה אחרי שיצאה לעבוד ברחוב. אור מנחמת אותה ומבקשת ממנה פעם נוספת להפסיק עם 
היצאנות ולסמוך עליה שהן תסתדרנה. הנקודה הזאת מהווה נקודת מפנה מבחינת התנהגותה של אור. היא שוב בוחרת לקחת על עצמה את 

העוול המשפחתי ואף שהיא מפצירה ברותי שתחדל למכור את גופה, היא בוחרת ללכת בדרך הזו בעצמה ומתחילה לעבוד כיצאנית. 
אמנם התהליכים הפסיכואנליטיים של הזדהות והפנמה קשורים לתפקיד האימהי ולפרקטיקות שמגיעות עימו )צ'ודורו, 2007; פרידמן, 2011; 
Flax, 1981(, אבל בסרט הזה ניתן לראות כיצד התהליכים האלו שיוצרים שכפול של האמהות, יוצרים גם שכפול של התנהגויות אחרות. כך, 
במקום מעגל האימהות, נוכח מעגל הזנות. לכן ניתן לשער שיש קשר כלשהו בין סוג האם, ערכיה והתנהגותה לאופן שבו ביתה תתנהג בעצמה. 

מהאמא האטרקטיבית ועד לאמא הנלעגת: אימהּות בפרסומות טלוויזיה ישראליות עכשוויות
ד"ר סיגל ברק-ברנדס, אוניברסיטת תל אביב והמרכז הבינתחומי 

דימויי המדיה ודימויי הפרסום בכלל זה, גם מעצבים וגם משקפים אידיאולוגיה ובהקשר של אימהּות, עשויים להוות ברומטר להערכת האידיאולוגיה 
של האימהּות בחברה הישראלית העכשווית ולעצב פרקטיקות אימהיות. למרות כל זאת, בעוד שיש אינספור מחקרים הבוחנים ייצוגיהן של נשים 
במדיה ובפרסום, ובמסגרת זו גם בפרסומות טלוויזיה בישראל )למיש, 1997; פירסט, 2000(, תשומת לב מצומצמת יותר הופנתה לבחינת תפקיד 
המדיה בהבניית אידיאולוגיות של אימהּות )p.1 ,2Feasey, 201(. בתוך תחום זה של ייצוגי אימהׂות ואידיאולוגיות של אימהּות במדיה, הספרות 
העוסקת בייצוגי אימהּות בפרסומות הינה מזערית )למשל Lynch, 2005(, ולא מוכרת ספרות בהקשר זה לגבי הפרסום הטלוויזיוני הישראלי. לאור 
כל הדברים הללו, חשוב לנסות ולאפיין את ייצוגי האימהּות והפרקטיקות הכלולות בתפקיד האימהי בפרסומות טלוויזיה ישראליות עכשוויות, ולבחון 
את ההבניות האידיאולוגיות שהם מבטאים, מקדמים ומטפחים ועד כמה אלו נענות לדימוי הלא-ריאלי של אימהּות אינטנסיבית או מציגות תיאור 

.)Feasey, 2012( 'בר-השגה של אימהות 'טובה מספיק
המחקר בוצע באמצעות ניתוח שיח ביקורתי )Fiske, 1987, pp. 73-82( של 64 פרסומות טלוויזיה ששודרו בערוצים המסחריים בישראל בין 
השנים 2000-2014 אשר מציגות נשים בתפקידן האימהי ולמבטאות תפיסות חברתיות-תרבותיות ביחס לתפקיד האימהי ולפרקטיקות הכלולות 
בו. הפרסומות אותרו באמצעות שימוש במאגר 'יפעת בקרת פרסום' המרכז פרסומות במדיה שונים וביניהם טלוויזיה, וכן בעזרת מאגר הפרסומות 

של הרשות השנייה המרכז את רשימת תשדירי הפרסומת והחסות ששודרו בערוצי הטלוויזיה המסחריים. 
בשלב הראשון, לצורך יצירת מסגרת הדגימה, הוזנו במנוע החיפוש של מאגר 'יפעת בקרת פרסום' ענפי פרסום שונים, בחלקם ענפים מסורתיים-

נשיים, שצפויה להיות בהם פנייה לנשים ולאימהות )מזון, ניקוי, צרכנות(, אך גם כאלו שבהם לא צפויה בהכרח פנייה כזו )רכב ותחבורה, תקשורת, 
פנאי, בריאות(. מאחר ומנוע החיפוש מניב רשימות המאורגנות בסדר יורד של עלות הקמפיין, ובשל העובדה כי מסגרת הדגימה היתה רחבה מאוד 
שכן מנוע החיפוש הניב בכל שנה בסביבות 1500 פרסומות טלוויזיה בהתאם לענפים השונים הללו שצוינו, אזי בכדי לאתר פרסומות בהן מוצגות 
אימהות נבחנו 300 פרסומות בלבד בכל שנה, באופן אקראי שיטתי: בשנה אחת נבדקו פרסומות שמיקומן היה 1-300 ברשימה, בשנה השנייה 

300-600, בשלישית 600-900 וכן הלאה, בכדי למנוע אפשרות של הטיה כלשהי בממצאים עקב עלויות הקמפיינים השונים. 
למסגרת הדגימה נבחרו רק פרסומות בהן מוצגת אישה בתפקיד אימהי )או אישה בהריון( כדמות מרכזית )או אחת מכמה דמויות מרכזיות ובכל 
אופן לא דמות שולית(, או פרסומות בהן יש פנייה מפורשת של קול-העל )voice-over( אל אם, או בפרסומות בהן האם מדברת. זיהוי התפקיד 
האימהי נעשה בנוסף לכך באמצעות איתור המילים )נאמרות או כתובות(: "אמא", "אימהׂות" "את". לחילופין )ולעיתים בנוסף( זוהה התפקיד 
האימהי באמצעות נוכחות ויזואלית של ילד או ילדה )לפחות אחד( בפרסומת, או התייחסות מילולית לילד/ה, באופן שמרמז )בצורה ברורה, ישירה 
יותר או פחות( כי דמות האישה המוצגת היא אם. בדרך זו התגבשה מסגרת דגימה שכללה 200 פרסומות מהענפים השונים שצוינו לעיל ובהן 

מוצגת דמות אם. 
בשלב השני נדגמו מתוך 200 הפרסומות 53 פרסומות לפי שיקולי הטרוגניות: בקטגוריות המוצר, בשנים בהן שודרו, ובעלויות הקמפיינים. המדגם 
היה פרופורציונאלי לקטגוריות המוצר שאותרו בשלב הראשון. מאחר ומאגר 'יפעת בקרת פרסום' כלל פרסומות רק עד דצמבר 2012, אזי לצורך 
איתור פרסומות עכשוויות )מהשנים 2013-2014( השתמשתי במפתח פרסומות במאגר הפרסומות של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, בעזרתו, 
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ולפי קטגוריות המוצר הרלוונטיות, אותרו 11 פרסומות עכשוויות )שניתן היה למצוא באתר יוטיוב(. 
בשל העובדה שפרסומות טלוויזיה עושות שימוש מכוון ברבדים מילוליים, קוליים וחזותיים של משמעות, בוצע ניתוח שיח ביקורתי טלוויזיוני מובנה 
כפי שהציע פיסק )1987Fiske, (. ניתוח השיח הביקורתי מנסה לחשוף את ה'טבעי-לכאורה' כהבניה אידיאולוגית, ובהקשר הנוכחי, לחשוף תפיסות 

ואמונות )או אידיאולוגיות( חברתיות-תרבותיות ביחס לתפקיד האימהי ולפרקטיקות הכלולות בו. 
הניתוח התבסס גם על 10 קטגוריות ניתוח שנבנו לאחר ניתוח מקדים שערכה החוקרת על חמש פרסומות אקראיות, שהתבססו בין היתר על 
אבחנותיה של Lynch )2005( המתייחסות באופן ספציפי לנושא של ייצוגי אימהות, ביניהן: במה האם עסוקה ובמה היא נקראת או מודרכת 
לטפל? מה הפונקציונאליות או התועלת של המוצר והמניעים לרכישתו? מה נתפס ְכמובן מאליו? מי הדובר ומעמדו )למשל, בר-סמכא(? האם 
מוצגת האם כעובדת )האם זה עולה מהטקסט כי היא עובדת, או שניתן להסיק זאת מהצגתה במדים, בחליפת עסקים או ברקע של משרד ועבודה 
כלשהי(? כיצד היא נראית מבחינת מראה חיצוני )אלגנטית, מטופחת, מרושלת, מראה יומיומי(? מה מצבה הרגשי של האם? מה טיב האינטראקציה 

בינה ובין ילדיה )אם הוצגה( ומידת הקרבה ביניהם? מה גיל הילד? מה המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של האם?
בניתוח הפרסומות נמצאו מספר מאפיינים מרכזיים של ייצוגי אימהּות שחזרו בפרסומות שונות ואפשר לראות בהם הבנייה אידיאולוגית )תרבותית-

חברתית( של אימהּות, כפי שמצטיירת מסוגת הפרסומת המשודרת.  
כמעט ללא יוצא מן הכלל, האם מוצגת מטופחת, נאה, ולבושה בלבוש אלגנטי או יומיומי ובכל מקרה תמיד נראית מסודרת ולא מרושלת או 
מוזנחת. באופן מעניין מוצגת לעיתים האימהּות כנמצאת בשני קצוות מנוגדים של רצף תפקודי. בקצה האחד – האמא הנבונה, הידענית, בעלת 
התושייה שאינה נלחצת מקשיים, מתמודדת איתם באופן מתוחכם וזוכה לעיתים, עקב כך, בהערכה מצד משפחתה. לעומת זאת, בקצה המנוגד 
של רצף זה נמצאת האמא הפאתטית, הנלעגת והטיפשה עד כדי גיחוך, המעיקה על ילדיה ובעלה. ההרצאה תציג ממצאים אלה ותדון במשמעותם 

בין היתר בהתייחס לדיון הפמיניסטי הפורה בהתייחס לאידיאולוגיות של אימהּות ולאור מיתוס האימהות בישראל.
חזרה לתוכן העניינים

 

מושב 2: מושב מיוחד לספרים ולכתבי עת בתקשורת
יו"ר: פרופ' הלל נוסק, המכללה האקדמית כנרת ועורך כתב העת 'מסגרות מדיה'.

Queer Nostalgia in Cinema and Pop Culture
ד"ר גלעד פדבה 

 Dr. Gilad Padva's book Queer Nostalgia in Cinema and Pop Culture )2014( initially explores the particularities of nostalgia
 in queer people's life. This book examines popular representations of queer nostalgia in films, animation and music videos
 as means of empowerment, reevaluation and recreating lost gay youth, coming to terms with one's sexual otherness and
 homoerotic desires , celebrating queer counterculture and memorizing gay heritage, and creatively challenging homophobia,
 chauvinism, ageism and racism. In particular, Queer Nostalgia develops a critical discussion of nostalgia-in-motion, the
 significance of 'femininostlagia' )gay men's effeminate nostalgia(; the intricate relationship between queer nostalgia, martyrdom
 and emergent queer mythology; the contribution of nostalgia to 'autoqueerography' )queer autobiography inspired by women's
 dissident autobiography or 'autogynography'(; and the interrelationship between ethnic and queer nostalgias.

 

מולדת פצועה, שינויים בייצוג הטראומה בקולנוע הישראלי
ד"ר מיכל פיק חמו 

מאז ראשיתו הקולנוע הישראלי מהווה מרחב אשר משתנה בזיקה לתהליכים שחלים בחברה הישראלית. חידושו של הספר הנוכחי בטענה 
שתמורות פסיכו-אידיאולוגיות ותהליכים פוסט-טראומטיים בחברה הישראלית מצאו את ביטוים בקולנוע הישראלי. הצבת התסמונת הפוסט-

טראומטית כמודל פרשני-תיאורטי מספקת פרשנות חדשה לדיאלקטיקה שמאפיינת את השינויים בקולנוע הישראלי מראשיתו. הספר שב ובוחן 
פרשנויות קודמות ומדגים את נוכחות הטראומה ואת השפעותיה בסרטים, ולבסוף מצביע על השינוי שהתחולל בין השנים 2000–2006, כאשר 

חוויית הטראומה שהתקיימה בשולי העלילה שינתה את מיקומה ואת מאפייניה.
הסרטים העלילתיים שזכו בפרס אופיר בשנים 2000-2006 מתייחדים בכך שהם מבטאים תגובה דיסוציאטיבית פוסט-טראומטית. סרטים אלה 
סימנו את השבת האמון בקולנוע הישראלי מצד הקהל הרחב והמבקרים; הם חולקים נרטיב-על משותף שמתמקד בתחום המשפחה ומבטא 
היסט מדילמות לאומיות ומאירועים גיאו-פוליטיים טראומטיים. תגובה זו מתאפיינת בניתוק רגשי, בהשלמה עם מצב בלתי נסבל ובהתכנסות 
בדל"ת אמות. היא נובעת מהוויה גיאו-פוליטית עכשווית מורכבת, המושפעת בעיקר מהתקפות טרור מבית ומחוץ שהולידו חוויות אימה ואובדן, כמו 
גם מתפיסת החברה ככזו הנמצאת על סף קריסה. סרטים אלה מאמצים טכניקות קולנועיות שהמחברת משייכת אותן לתגובות דיסוציאטיביות 
פוסט-טראומטיות. קהות החושים והאטימות מתבטאים בעיקר בזרות שחשים גיבורי הסרטים כלפי ההוויה המשפחתית המקיפה אותם – הוויה 
שמאופיינת בניתוק מרגשות, בדה-ריאליזציה שעיקרה באימוץ מבע קולנועי סמי-ריאליסטי, בשימוש במבנה מלודרמטי לביטוי נורמות חברתיות 

רווחות ובאמנזיה שממירה את המורכבות ההיסטורית של ייצוגים מגדריים ואתניים בדמויות סטריאוטיפיות מנותקות ממקום ומזמן.

The Age of Sharing
Dr. Nicholas John

 Sharing is central to how we live today: it is what we do online; it is a model of economic behavior; and it is also a
 type of therapeutic talk. Sharing always comes with a warm glow around it, embodying positive values such as empathy,
 communication, fairness, openness and equality. The Age of Sharing shows how and when sharing became caring, and
explains how its meanings have changed in the digital age.

 Sharing, though, is also a word used to camouflage commercial or even exploitive relations, leading many to bemoan that
 ‘It isn’t really sharing’. Websites say they share data with advertisers, though actually they sell it, while parts of the sharing
 economy look much like rental services. But The Age of Sharing ultimately argues that practices described as sharing and
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 critiques of those practices have common roots. Consequently, the powerful metaphor of sharing now constructs significant
 swathes of our social practices and provides the grounds for critiquing them; it is a mode of participation in the capitalist
order and a way of resisting it.

 Taking in nineteenth century literature, Alcoholics Anonymous, the American counterculture, reality TV, hackers, Airbnb,
Facebook and more, The Age of Sharing offers a rich account of a complex contemporary keyword.
1 Introduction
2 How Sharing Became Caring
3 Sharing and the Internet
4 Sharing Economies
5 Sharing Our Feelings
6 Sharing Files
7 Conclusion

"פרשת הקישון צלול ועכור" 
ד"ר סמדר בן אשר 

פרשת הקישון חשפה קשר אפשרי בין שהותם של לוחמי חיל הים ודייגי הקישון במי הקישון, המזוהמים משפכי המפעלים הפטרוכימיים, לבין 
ריבוי התחלואה בסרטן. העדויות בפרשה זו, ההכחשות, הגילויים, ההכרה בהעדר יכולת להביט במה שנשאר מתחת לשכבות של עכירות, טלטלו 

את אושיות היסוד של ישראל כחברה בעלת קוד מוסרי ערכי משותף.
פרשת הקישון נחשפה על ידי התקשורת בחודש מאי 2000 כאשר העיתונאים ענת טל שיר וצדוק יחזקאל פרסמו כתבה במוסף "ידיעות אחרונות" 
שבה תחקיר על קשר אפשרי בין הצלילות בקישון של לוחמי השייטת לבין ריבוי התחלואה שלהם במחלת הסרטן. התקשורת היא זו שליוותה 
את מאבק להכרת המדינה באחריותה לטיפול בלוחמים שחלו ובמשפחות של אלו שנפטרו. 237 כתבות פורסמו בשני עיתונים גדולים: "ידיעות 

אחרונות", ו"הארץ" כאשר כמעט שלוש שנים ליוו העיתונים את התפתחות הפרשה מכל היבטיה. 
הספר "פרשת הקישון צלול ועכור" מציג את הפרשה מנקודות מבט שונות המעומתות זו עם זו באמצעות עדויות לוחמים ומפקדים, הורי הלוחמים 
ששברו את השתיקה או ששמרו עליה, הדייגים, חברי ועדת החקירה, אנשי משפט, מומחים ותקשורת. הדילמות המוצגות מאפשרות פיתוח 
שיח חברתי נוקב, העשוי להביא לבנייה משותפת של חברה המעמידה בין ערכיה ערבות הדדית, שוויון וצדק. לאורך כל הספר שזורה ההבנה על 
תפקיד התקשורת בפרשה זו. הפרק  השלישי בספר מציג היבטים ייחודיים המשווים בין התקשורת הארצית לתקשורת המקומית.  התקשורת 
המקומית באזור חיפה והקריות ליוותה את מאבקם המשפטי של דייגי הקישון כנגד המפעלים הפטרוכימיים לקבלת פיצוי על הפגיעה בבריאותם 
של החולים ומשפחות הנפטרים. בעוד התקשורת הארצית התעלמה כמעט לחלוטין ממאבקם של דייגי הקישון, התקשורת המקומית ליוותה את 

מאבקם אך סיקורה היה מורכב ואמביוולנטי.  

"רוקדים ברחובות: על אזור הדמדומים בין תקשורת ומחאות חברתיות"
ד"ר אלונית ברנזון

הספר מספק מבט-על אודות יחסי הגומלין שבין תקשורת ובין מחאה חברתית: בתחום התקשורת, שני אמצעי תקשורת בולטים, האינטרנט 
והעיתונות הכתובה; הרשתות החברתיות ששינו את פני התקשורת החברתית בעשור האחרון אשר יצרו שינוי חברתי של ממש ובכלל זה בתחום 
קבוצות חברתיות, והתקשורת החדשותית לה תפקיד חשוב בעיצוב תפיסת המחאה, סדר-יומה ואופן התנהלותה. העיתונות החדשותית, כמוסד 
חברתי חשוב, נחשבת לשחקן משפיע במאבק על השיח הציבורי. לקבוצות חברתיות יש פחות גישה  לתקשורת ההמונים מאשר לשחקנים 

מהמוסדות הפוליטיים, לפיכך הן תלויות בה יותר בכדי להפיץ את המסרים שלהן. אם כך, מדוע קבוצות חברתיות זקוקות למדיה, ולהיפך?
ייחודו של ספר זה טמון במחסור בשילוב מחקרי של שני תחומים אלו ובולט במיוחד בשאלת מקומה של התקשורת  בספרות העוסקת בקבוצות 

חברתיות, כדי להבין מתי, למה ואיך קבוצות חברתיות ואירועי המחאה שהן יוזמות יהפכו לחדשות.
הספר מרתק, מעורר השראה ומחשבה כאחד. כל מי שקורא את הספר מבין שהמובן מאליו אינו מובן מאליו, ובהתאם כי מוסכמות חברתיות 
ביחס לתפישת מעמדה של התקשורת אינן אלא בסיס לדיון ביקורתי, ואפילו חריף. הספר לוקח את הקורא אל העבר, מביא אותו אל ההווה, 
ואף צועד עמו לקראת מגמות עתיד בקשר שבין קבוצות מחאה ותקשורת. המחברת מתארת בצורה מובנית ולכידה את המאבק על התודעה 
האנושית-החברתית שבין הקבוצות החברתיות ובין התקשורת. המחברת פורשת תובנות מרתקות אלה בניסוח בהיר ונועד לקריאה שוטפת השווה 

לכל נפש )ד"ר אברהם מוניץ, .   

הטלוויזיה שאחרי: דרמה ישראלית חדשה
ד"ר איתי חרל"פ

לאורך שנים נתפסה הטלוויזיה, הן בעולם הרחב והן בישראל, כמדיום נחות ואסקפיסטי המספק בידור קל שמטרתו המרכזית להשכיח מהצופים 
והצופות את המציאות הקשה אשר בה הם חיים. אולם בשנים האחרונות ניתן לראות שינוי מהותי בגישה זו, שכן הטלוויזיה העולמית )בראשה 

הטלוויזיה האמריקאית והבריטית( מתחילה להיתפס כמדיום שיכול להציע יצירות אמנות מורכבות לא פחות מאשר "אחיה הגדול" – הקולנוע.
התפיסה אשר לפיה סדרות דרמה טלוויזיוניות יכולות להיתפס כיצירות אמנות הגיעה גם לישראל, אשר בשנים האחרונות זוכה לראות פריחה 
מרשימה, הן באיכות והן בכמות, של יצירות דרמה אשר מעזות לגעת בנושאים רגישים ולטפל בהם באופנים מורכבים שכמותם לא נראו בעבר. 

עדות לפריחה זו ניתן למצוא בעניין הרב שמגלים בה גם בעולם הרחב, כמו למשל על ידי רכישת פורמטים וסדרות ישראליות.
ספרו של איתי חרל"פ מציע לראשונה מבט רציני בדרמה הישראלית בטלוויזיה, כל זאת באמצעות קריאה טקסטואלית מעמיקה בשלוש דרמות 
מרכזיות וזוכות בפרסים: "בטיפול", "נבלות" ו"פרשת השבוע". מכיוון שלא ניתן לנתק את התכנים בדרמה הטלוויזיונית מהמציאות הישראלית 
ומהתפתחות הטלוויזיה בישראל, הספר בוחן למעשה את הצומת שבו נפגשים שלושה מהלכים מרכזיים בתרבות הישראלית: צמיחתם )ופריחתם( 
של שיח הטראומה והקורבנות, חדירתו של השיח הפוסט-ציוני לתרבות הפופולרית ותחילתה של תקופה חדשה בתרבות הטלוויזיה בישראל. 
מטרותיו של ספר זה לבחון את ההקשרים ההיסטוריים והתרבותיים שִאפשרו את צמיחתן של דרמות אלה, להציג את הבחירות האמנותיות שדרכן 
דרמות אלה מתייחסות למהלכים תרבותיים מרכזיים בחברה הישראלית, ותוך כדי כך לשאול מה מייחד דרמות אלו, כיצירות אמנות טלוויזיוניות, 
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ממופעים תרבותיים אחרים בחברה הישראלית שעוסקים בתמות דומות.
שער ראשון מבואות

1. הדרמה הישראלית בטלוויזיה.
2. קֹורבּנות וטראומה בחברה הישראלית / ?/

שער שני טראומה וגבריות.
3. בטיפול': ידין ירושלמי ושלושת האבות

4. נבלות': בין עיטים לנבלות, בין מקרבנים לקורבנות.
שער שלישי כיבוש בכוונה טובה

5. העוקד בעל הרצון הטוב: העונה הראשונה של 'פרשת השבוע
6. ואלס' השבוע: העונה השנייה של 'פרשת השבוע

7. שובה של הנכבה: העונה השלישית של 'פרשת השבוע
8. סיכום, והמציאות שאחרי

A Justice-Based Approach for New Media Policy
פרופ' עמית שכטר וד"ר נעם תירוש

 In this book, distributional justice theories developed by John Rawls and Amartya Sen are applied to the governance of today’s
 media, proposing a fresh,  and innovative assessment of the potential role for media in society. Three case studies describe the
 utilization of new media by marginalized communities in Israel – Ethiopian immigrants, the Bedouin and Palestinians – and
 set the stage for media policy scholars, teachers and students to discuss an analytic framework for media policy that is fresh,
 different, innovative and original. Departing from the utilitarian principles that dominate Western liberal regimes, and that have
 led to the proliferation of media systems in which control is concentrated in the hands of the few, this work proposes an
alternative that focuses on redistributing power and voice.

Motor / Reise. Basiswissen für die Medienpraxis )Motor/Travel journalism(
Hektor Haarkoetter/Dr. Evelyn Runge )equal authorship; authors mentioned alphabetically(

 Mobility is one of the principle topics of humans, be it as nomads in former days, be it as frequent travellers for business
 or in leisure nowadays. Early in history, voyagers wrote their experiences down, but only very late travel stories become
 a respected desk in journalistic media. As special-interest-journalism it is and was highly coined by economic influence.
 The new book "Motor/Reise" - travel- and motor journalism - is part of the series "Journalismus Bibliothek", released by the
 renowned publisher Herbert von Halem Verlag, Cologne, Germany. The authors picture the history of travel- and mobility
 journalism from the ancient world until today. They consider new developments due to digital journalism - for instance travel
 blogs and mobile reporting -, ethical challenges, and the special role of photography in travel- and motorjournalism. Examples
of best practice show freshmen and old-stagers how to engage in modern travel- and mobility journalism, and how to deal self-

 confidently with demands of makers, providers, and advertisers. Evelyn Runge and Hektor Haarkötter have intensivley worked
as journalists themselves and clearly enrich their writing from these experiences.
)Herbert von Halem Verlag, Cologne ,Germany, 2016(
http://www.halem-verlag.de/motor-reise/

חזרה לתוכן העניינים

מושב 3: חקר עיתונאים
יו"ר: פרופ' רפי מן, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת אריאל

מגיב: ד"ר אבשלום גינוסר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

לראיין מראיינים: איסוף, ניתוח והכללה מסיפורי חיים מקצועיים של עיתונאים ישראלים
ד"ר אורן מאיירס וד"ר רועי דודזון, אוניברסיטת חיפה

 Life history research is an interview-based approach that allows participants to construct an emic and longitudinal narrative of
 their life experiences. The exploration of occupational life histories provides an understanding of how individuals affect their
 social surroundings and are, in turn affected by them )Cohen & Mallon, 2001(. Accordingly, this paper considers the benefits
 and challenges of implementing the life history approach towards the study of media professionals. Our observations are
 anchored in an ISF-funded research project in which we investigated the occupational life histories of 77 active and former
 Israeli journalists )authors A & B, 2014; authors B & A, 2015a; authors B & A, 2015b(.
1. Choosing life history methodology for the study of journalists

 The design of life history studies allows the interviewees to present their own narratives with minimal intrusion; hence, the
 reliance on this methodology enabled us to offer integrative analysis looking at the information conveyed by journalists as well
 as the narrative choices journalists made as they constructed their accounts. The disadvantages of this  choice lie in the time
 and resources required to establish a significant corpus of data, which in turn limits our ability to generalize the finding. We
 addressed the challenge of generalization via our sampling procedure: we first contacted active Israeli journalists randomly
 sampled from an existing sampling frame. Implementing a matching logic, each interviewee was asked to suggest names of
 former journalists, who started their work in journalism around the same time as the interviewee, but have since left journalism.
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After conducting around 60 interviews we carried out purposive sampling of particular under-represented sub-groups.
2. Conducting occupational life history interviews with journalists
2.1 Between close-ended questionnaires and narrative accounts

 An overview of the life histories exposed a common discrepancy between the close-ended questionnaire timelines they filled
 and the journalists’ interview narratives, in terms of identifying the exact point in time in which the interviewees entered the
 field of journalism as well as their exact point of exit )when relevant(. How should a researcher explain and contextualize
 this consistent pattern of narrative inconstancy? We suggest that rather than viewing such discrepancies as “mistakes” that
  ought to be amended, they ought to be interpreted as related to journalism’s status as an “emergent profession” )Singer, 2003(,
 including its porous borders with other occupations. We argue that this sense of occupational overlap between fields can be
 more clearly identified in a life history interview  rather than in a conventional  close-ended survey. Thus, this method might
be useful in uncovering liminal identities and gradual institutional processes in the media industries in general )Bourdon, 2003(.
2.2 Between journalists and the academics who study them

 The study of journalism is positioned between two interpretive communities of knowledge and practice - the academic
 community of communication researchers and the community of journalism practitioners. Given that all our interviewees
agreed to be interviewed they mostly showed great interest in the study and its outcomes. And yet, some of the interviewer-

 interviewee interactions echoed the tensions between the two communities.
 In order to address this challenge, we added ourselves to the pool of interviewees. Both of us were print journalists before
 we initiated our doctoral training, and so we decided to make this exception from the general sampling logic. This scholarly
 role-play enabled a better understanding of  the strengths and weaknesses of the interview schedule. On a conceptual level,
 the experience of being interviewed was helpful in illuminating the dynamics of occupational life history construction. In her
 post-interview memo with Author A, the interviewer )a research assistant( wrote: “sometimes, the questions that I asked led
 author A to remember and think about the interviews that he has conducted [as part of this project]. I tried to sway him back
 to his own personal experiences, so I could get a better impression of his time as a journalist.” This and similar exchanges
 pointed at the mechanisms through which the occupational life histories we provided were constructed: the experience of
 talking with the journalists clearly contextualized our own retrospective occupational narratives. Such a concretization focused
 our attention on key experiences that play a decisive role in the interviewees’ retrospective rereading of their own occupational
 life histories.
 2.3 Between the interview and its retrospective assessment
 Once interviews were completed, the interviewers wrote a short post-interview memo that enabled them to emphasize
 significant interview themes and to write down any points that were made after the interview ended )considering ethical
 challenges that might arise from doing so(. To give one salient example: Riva  worked in journalism for seven years; later,
 she established a small Internet content-production business. After the interview ended, while walking to the parking lot, Riva
 explained that in retrospect, her entire career in journalism ought to be viewed as an extended training phase for her current,
 entrepreneurial career. This important reflection was written down in the post-interview memo and found its way into our
 article )authors B & A, 2015b( discussing the dynamics of leaving journalism and the occupational lives of former journalists.
 Alongside other data, this reflection helps illuminate the process through which the current boundaryless and precarious nature
 of employment in journalism has eroded the notion of journalism as a final professional destination.
3. Analyzing occupational life history interviews with journalists

 Our exploration entailed three, interrelated analytical levels, ranging between abstract conceptualizations and close textual
readings:
3.1 Exploring occupational life histories as manifestations of career trajectories

 The first level of analysis was the most abstract, as it utilized the life histories as means of manifesting the potential variability
 in the structure of journalistic labor. We did so through the development of a typology that is anchored within a broader set
 of occupations in the culture industries; this typology distinguishes between five ideal-type trajectories of journalistic careers:
 professional, bureaucratic, entrepreneurial, unwillingly entrepreneurial and non-employed )authors B & A, 2015a(.
3.2 Exploring occupational life histories as narratives

 The following level of analysis offers a “mid-range” perspective as it probes the life histories as narratives. An example for the
 use of this approach could be found in our look at narrative initiations. Questioning our interviewees about their occupational
 choice yielded two main types of answers: the first, “internal” pattern of reasoning referred to a correlation between interviewees’
 personal traits and talents and the assumed nature of the journalistic profession. The second, “external” pattern of reasoning
 addressed themes pertaining to public service and to the media’s influence. Yet, in most cases interviewees talked about
 the power and reach of the news media in very general terms, while not addressing any specific social goals that could be
 advanced by using that influence. In a few cases, the narratives did address specific goals that could be advanced through
 journalistic work. The most salient examples were conveyed by journalists who are members of disenfranchised minorities -
 members of the LGBT community, Arabs, and journalists who immigrated from the FSU, or from Ethiopia. Hence, a look at
 the narrative justifications used to explain the occupational choice of our interviewees charts the informal boundaries of overt
political identification, in the context of current mainstream Israeli journalism.

 3.2 Exploring occupational life histories as discourse
 The final level of analysis offers an extreme “zoom in” approach, as it focuses on how interviewees use specific terms as
discursive tropes that illuminate the changing notion of what it means to be a journalist within rapidly fluctuating circumstances.

 One salient example for such a close-reading is the embedding of “Talent,” a charged trope that was used in its original English
 by our  interviewees. All uses of the term pertained to current features of employment in the Israeli field of journalism; yet,
 the contexts of reference varied substantially. While some interviewees used the term “Talent” to stress a coveted career goal,
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 less favorable mentions of the “talent” trope appeared as means of criticizing the growing commercialization and celebritization
 of journalism. Thus the contradictory use of the “talent” trope enabled us to point at the major divisions defining the Israeli
 journalistic community.
4. Generalizing from occupational life history interviews with journalists
 As mentioned, based on a theoretical review and an investigation of the life histories we explored, we proposed a general
 typology of journalism career structure. Reviews of this work raised warranted critiques that contributed to the development of
 our project. However, several readers questioned the very possibility and feasibility of developing a theory, or a typology relying
 on data produced in the “unique” cultural context of Israel. Regarding this point, it is important to note that the fundamental
 developments that contextualize this typology, such as growing precariousness of journalistic employment characterize many
  other journalistic communities across the world. Those reviews that challenged our capacity to generalize our conceptual work
 seem to reinforce the academic “division of labor” by which the center provides the theoretical foundations of scholarship,
 while the periphery contributes - if at all - the empirical variants; such a power structure supposedly adheres to common pleas
  for more pluralistic and internationalized  scholarship, while in fact it helps maintain existing hierarchies.

 News Cultures or "Epistemic Cultures"? Theoretical considerations and empirical data from 62 countries
ד"ר יגאל גודלר, אוניברסיטת תל אביב ופרופ' צבי רייך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 In order to gain an understanding of journalists' conceptions of what being factual means, the present work supplements the
 existing insights of journalism studies and the sociology of knowledge and philosophy, with data about journalists' beliefs
 regarding the importance of detached observation and reporting things as they are, spanning over sixty countries )N=18248(.
 In essence, our goal is to contribute to a future theoretical account of why journalists possess the beliefs that they do vis-a-vis
truth-seeking and knowledge-acquisition.

 The significance of studying journalists' beliefs about facts calls for explicit articulation. First, knowing how journalists think
 about facts lends their beliefs to a normative assessment. If reporters' conceptions of facts are serviceable to narrow interests
 in society, democratic ideals call on journalism critics to debunk these journalistic conceptions of facts and to expose
 their ideologically-biased nature. Second, an understanding of how journalists' conceptions of facts have evolved into what
 they presently are, might guide journalists, journalism educators and scholars seeking to figure out ways in which desirable
 conceptions of facts can be fostered and instilled. Third, such an understanding allows journalism scholars to contribute to a
 broader interdisciplinary debate concerning the universality/context-dependence of fact-finding, without necessarily getting
bogged down in esoteric and technical discussions involving the natural sciences, which have so far served as the main case-

 studies in this debate )e.g. Boghossian, 2007; Collins, 1994; Knorr-Cetina, 1999(.
 Let us, then, zero-in on the latter debate. There are apparently some grounds to think of news cultures as embodying, at
 least to some extent, different epistemic cultures. “Epistemic cultures“ are defined as “those amalgams of arrangements
 and mechanisms—bonded through affinity, necessity, and historical coincidence—which, in a given field, make up how we
 know what we know“ )Knorr-Cetina, 1998, p.1, emphasis in original( or “as cultures that create and warrant knowledge“
 )Knorr-Cetina, 1999, p.1; on these latter points see also Collins, 1994; Fleck, [1935], 1979; Latour and Woolgar, 1986(. Some
 journalism scholars seem to think that news cultures also instantiate different journalistic ideas about fact-finding )Hanitzsch,
2007; Hanitzsch et all, 2011(.

 Alternatively, there are strong grounds – with anchors in the history of science and in philosophy – to assume that fact-finding,
 if properly undertaken, is essentially uniform across the human species, something on a par with an instinct )Chomsky, 2013;
 Peirce, 1931, pp.3997-3998(. There is also some evidence to this effect within journalism studies )Lau, 2004; Zhong and
Newhagen, 2009(.

 There is, however, a consensus among scholars of various stripes and theoretical commitments that journalists are not entirely
 free to exercise their own conceptions and reasoning )Bennett, 1990; Hallin and Mancini, 2004; Hanitzsch, Seethaler, Skewes
 , Berganza, Cangoz, Coman, Mellado, 2013; McChesney, 2009; Patterson, 1996; Reich & Hanitzsch, 2013(, whatever they
 may be. Rather, they are constrained – perhaps to varying degrees – by social and institutional forces and are psychologically
 conditioned by them )Donsbach, 2004; Gans, 2004(.
 It has been long acknowledged that news content is shaped both by factors intrinsic to the news organizations and by factors
 extrinsic to them. While the former consist of organizational characteristics and interactions between newsworkers, the latter
, according to Shoemaker and Reese )2011(, include:

 […]sources of the Information that becomes media content, such as special interest groups, public relations campaigns, and
 even the news organizations themselves; revenue sources, such as advertisers-and audiences; other social institutions, such as
business and government; the economic environment; and technology[…] ) Shoemaker & Reese, 2011, p.166(

 Since we intend to contribute herein to a future account of reporters' conceptions of knowledge and facts, and not to account
 for the news content itself, we restrict our  interest, in the present context, to those intrinsic and extrinsic shapers of news
 content which are mediated by journalists' conceptions. More specifically, we are interested both in the conceptions which
 exist among journalists to begin with and in those that are imposed on them by intra and/or extra organizational forces, in
 place of their original conceptions. Imposing any conception, however, is a power process. Power is to be understood as
 "confidence in obedience" )Nitzan and Bichler, 2009, p. 17( – the confidence of the rulers )broadly conceived, this includes
 governments, corporate magnates and managers( in the obedience of the ruled )which includes not only citizens in general
 but also employees(. Understood in this way, then, power resides in the hands of those who control collective human action,
 primarily governments, businesses and managers. According to Nitzan and Bichler )2009( power is exerted in human society
 through Veblenian "strategic sabotage" )p.231(, that is, by curtailing natural human creativity. If some instinctive conception
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  of fact-finding is part and parcel of natural human creativity,  as Peirce and Chomsky seem to suggest, then an account of
 such conceptions must identify government, business and on-the-job constraints which are imposed on journalists' preexisting
conceptions of knowledge and facts.

 Let us, then, state more formally how journalists' belief in the possibility of depicting reality in a detached manner may be
 affected by structural, institutional and work-related circumstances.
 H1: The less free a society is – the less likely are its journalists to think detached reality depiction is possible.
H2: The more profit-oriented a media system is – the less likely are its journalists to think detached reality depiction is possible.

 H3: The less free journalists are in their respective newsrooms – the less likely they are to think detached reality depiction is
 possible.
Method

 The study draws on a multiple regression analysis of survey data collected in the second round of the Worlds of Journalism
 Study )WJS(, across 62 countries between the years 2013 and 2015, in order to establish the most powerful predictors of
 journalists' conceptions of facts and knowledge-acquisition.
Findings

 H1, which predicted that the less free a society is the less likely are its journalists to believe in the possibility of depicting
 reality in a detached manner, appears to be largely supported by the data, even if we take into account both indices of press
 freedom )Freedom House and Reporters Sans Frontiers )RSF((.  The most sizable contribution to the variance in journalists'
  belief in the possibility of depicting reality in a detached manner is the country's rating on the RSF index )Beta=.278, p<0.001(.
 The country's rating on the Freedom House index has also a sizable, albeit smaller, contribution to variance )Beta=.183,
 p<0.001(. The situation with the democracy index of the Economist Intelligence Unit )EIU( is somewhat more problematic.
 Albeit showcasing a sizable contribution, the plus-minus sign of the Beta )Beta=-.116, p<0.001( is inverted when compared
 to the Pearson correlation )r=.218, p<0.001(, suggesting multicollinearity )i.e. two or more predictors within the regression
 analysis which are interrelated(. In this case, the democracy index is correlated with the RSF index. However, this mutual
 interrelationship does not undermine the analytical claim that freedom is related to journalists' belief in the possibility of
 detached reality depiction. It merely points to the fact that two of the measures for the society's level of freedom, which are
complimentary proxies, partly overlap.

 H2, predicting that the more profit-oriented a media system is -- the likelier are reporters working within it to disbelieve in the
 possibility of depicting reality in a detached manner, is also supported by the data. It turns out that the greater the proportion of
 advertising money going to journalism in a given country, the less likely are the journalists working in this country to express
 their belief in the importance of reality depiction in a detached manner. The Beta of the spending on advertising is modest
 but significant )Beta =-.021, p<0.05(. It should be noted that advertising spending on journalism is a preferable proxy for profit
 orientation than the private, public or mixed ownership of the medium, as most of the journalists in the sample )over 70%(
 worked for privately owned news organizations. Indeed, in some of the most profit-oriented media systems, such as the US and
 parts of Western Europe, over 90% of the sampled journalists worked for privately owned news organizations, thus unlikely to
 produce meaningful variance. This fact also takes care of a potential "ecological fallacy" in that the journalists in the sample
 are overwhelmingly from privately owned news organizations, indicating that ownership cannot be the source of variance, at
least in the context of the present study.

 Finally, H3, which predicted that journalists lacking in autonomy at work would tend to disbelieve in the possibility of  
 depicting reality in a detached manner, is supported by the data as well. Journalists' perceived professional autonomy makes a
 sizable contribution to the variance in reporters' belief in the possibility of depicting reality in a detached manner. This includes
 both reporters' freedom to emphasize particular aspects in their stories )Beta=.147, p<0.001( and, to a somewhat lesser extent,
 reporters' freedom to select the kind of stories they are going to work on )Beta=.079, p<.001(.
Conclusion
Data point to a significant relationship between reporters' level of freedom and their conceptions of knowledge and reality.

הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית: הערכת ביצועי עיתונאים בעידן של חדרי חדשות נזילים
ד"ר הגר להב, המכללה האקדמית ספיר ופרופ' צבי רייך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 Beaupre 1991,( )Giles1987, Kunelius 2006, Picard ,השאלה כיצד יש להעריך את תפקודם של עיתונאים, שהעסיקה חוקרי עיתונות רבים
Shapiro 2010 ,1998, הופכת בשנים האחרונות יותר אקטואלית ויותר גורלית.  אם בעבר נדרשו המערכות לאמוד את ההון העיתונאי שלהן 
לצרכים כגון בקרת איכות התוצרים העיתונאיים, או עיצוב מסלולי הקריירה ותנאי השתכר של העיתונאים, הרי שבתקופה הנוכחית – ככל שחדרי 
החדשות נעשים נזילים יותר וכוח האדם העיתונאי נעשה ארעי ומתחלף – גובר גם הצורך והקצב הנדרש בהערכת עיתונאים. הערכות אלה נדרשות 
על רקע פיטורים, קיצוצים,  שינויים ארגוניים וטכנולוגיים, שיבוץ מחדש או קידום כדי להחליף עיתונאים שפוטרו או הוזזו מתפקידיהם במסגרת 

 .)Anderson, Bell and Shirky 2012; Siles and Boczkowski 2012; Zelizer 2015( שינויים אלה
דרכי ההערכה של עיתונאים מגלמות עניין תיאורטי וציבורי רחב הרבה יותר מהתחום הצר והספציפי של חקר דפוסי ההתנהלות של ארגוני חדשות: 
ראשית, כיוון שהמשבר הנוכחי בתעשיית החדשות מלווה, ויש אומרים אף נגרם, על ידי משבר בהערכה של הציבור כלפי הממסד החדשותי, גובר 
הצורך בפיתוח לקסיקון משותף לגורמים שונים בחברה להערכת מצוינות עיתונאית )Shapiro 2010(. בפיתוח לקסיקון כזה יש תפקיד מרכזי 
למוסד עצמו ולדרך שבה הוא מעריך את פעילותו, לקריטריונים שלו למצוינות עיתונאית ולמידה שבה קריטריונים אלה משתנים על פני זמן. שנית, 
שיטות ההערכה של עיתונאים הן אינדיקטור למידת ההסתגלות של תעשיית החדשות לסביבת המדיה העכשווית, שבה נדרשת הערכה מתמדת 
 Young and Carson 2016(  של ההון העיתונאי, בין היתר בעזרת שורה של טכנולוגיות חדשות המזמינות לעתים סט כישורים עיתונאי חדש
Bakker 2014;  Cleary and Cochie  2011(;. ושלישית, מקרה המבחן של העיתונאים מגלם אתגר רחב יותר: כיצד מעריכים כיום כוח אדם, 
בצל הוויכוח שניטש בתוך הקהילה המקצועית של היועצים הארגוניים והפסיכולוגים התעשייתיים, המובילה את מבחני ההערכה בשוק הפרטי 
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 .)Adler et al. 2016; Ledford et al 2016( האמריקני, אודות האפקטיביות המוגבלת של שיטות ההערכה הפורמליסטיות והכמותיות הקיימות
אתגר זה נעשה גדול במיוחד ככל שמדובר בהערכה של מוצרי תרבות או מוצרי מחקר ופיתוח, המתאפיינים בממדים יצירתיים, מפתיעים וקשים 

    .)Hutter 2011( למדידה
כדי להבין האם וכיצד ארגוני חדשות מעריכים עיתונאים ובאיזו מידה מסתמנים בעניין זה שינויים על פני זמן, בחרנו לבצע סידרת ראיונות עומק 
חצי-מובנים עם מקבלי ההחלטות המובילים בארגוני החדשות – עורכים ראשיים. הבחירה נפלה על העורכים הראשיים בעיתונות המודפסת, כיוון 
שאלה מייצגים לא רק את ארגוני החדשות הגדולים והעשירים ביותר מבחינת הסוגים השונים של העיתונאים שהם מעסיקים, אפילו בעיצומו של 
המשבר הנוכחי, אלא גם מצוידים בפרספקטיבה היסטורית ממושכת מספיק, המכסה את 25 השנים האחרונות, כדי להעיד על שינויים בתחום 
על פני זמן. חלק מהמרואיינים הללו ריכז בידיו עוצמה עיתונאית, פוליטית, תרבותית וציבורית נדירה, שלא תמיד קל להבינה בימים אלה, ובכל זאת, 
קולם כמעט שלא נשמע עד כה במסגרות מחקריות. חלק מהעורכים  גם אחראי לאתרי אינטרנט, שהתפתחו עם השנים לצד העיתון המודפס. 
ההרצאה המוצעת מבוססת על ראיונות חצי מובנים עם  11 עורכים ראשיים - - בהם כל העורכים הראשיים הנמצאים בחיים של העיתונים 
ידיעות אחרונות והארץ וכן עורכים ראשיים מ-Ynet וכלכליסט - שנערכו בשנים 2015-2016 במטרה להשיב על השאלות כיצד מתמודדים ארגוני 
חדשות עם הצורך להעריך את כוח האדם היצירתי שלהן? מה ניתן ללמוד מכך על הערכת כוח אדם יצירתי באופן כללי? האם ההערכה נעשית 
באמצעות פרוצדורות קבועות, או שהיא תוצר הד-הוק של נסיבות? ומה ניתן ללמוד מכך על היתרונות והחסרונות של כל שיטה? באילו קני מידה 
נעשה שימוש לצורך ההערכה, והאם היא תוצר של מדידה או של התרשמות? ועד כמה, אם בכלל, שיטות ההערכה עונות לצרכים המתפתחים  

של העולם הדיגיטלי ומנצלות את כלי ההערכה שהתפתחו במהלכו?
נמצא כי הארגונים שנחקרו אימצו שלוש אסטרטגיות להערכה: פורמלית )הערכה שנתית, המבוססת על שאלון הערכה קבוע ופורמלי ותהליך 
מובנה של משובים(; סמי-פורמלית )דיוני הערכה בעת ישיבות הקיצוצים השנתיות(; ובלתי-ופורמלית )התייעצויות אד-הוק בין עורכים בכירים(. 
אופן  ההערכה הבולט הוא עדיין התרשמותי, ומבוסס בעיקר על החוויה הסובייקטיבית המצטברת של העורך ועל אינטואיציות וטעם אישי – לא 
על מדדים כמותיים ופרוצדורות פורמליסטיות קשיחות. מדדי ביצוע כמותניים, כגון בחינת מספר המלים שהפיק הכתב או מספר האייטמים 
)פריטי החדשות( שפרסם על פני תקופה נתונה, נתפסים לכל היותר כמדדי-עזר פריפריאליים, אך לא כבסיס מרכזי להערכה. כמעט כל העורכים 
הראשיים לדורותיהם – לרבות אלה המכהנים כיום – הביעו הסתייגות כלפי האפשרויות החדשות לבסס הערכות של עיתונאים על פי מידת האהדה 
והפופולאריות שלהם ברשתות החברתיות, מספרי עוקבים ושיתופים. אחדים ראו במדדים כאלה סוג של הסחה נוצצת, המסיטה את תשומת לב 
המעריכים מהיצמדות למסורות הערכה המבוססות על קריטריונים ענייניים וכניעה ליחסי הציבור שמנהלים חלק מהעיתונאים ברשתות החברתיות.

ממצאים אלה מלמדים כי גם כאשר הערכות הביצוע חותכות את גורלם של עיתונאים רבים, הן מוסיפות להתבסס על גישה אימפרסיוניסטית, 
אינטואיציות ומסורות קיימות ונמנעות משימוש בכלי מדידה שיטתיים. בכך אולי מפגינים העורכים הראשיים רגישות למורכבות המיוחדת של 
הערכת עובדים יצירתיים )Hutter 2011( ו"מתכתבים" – במודע או שלא במודע – עם הירידה בביטחון במתודות הערכה כמויות גם בשווקי עבודה 

.)Adler et al. 2016; Ledford, Benson and Lawler 2016( רחבים יותר
הראייה  לשדה  מחוץ  מתים  בקיומם של שטחים  מודים  עצמם  מהעורכים  חלק  מדאיגה, משום שלפחות  ההתרשמותית  הנטייה  בעת,  בה 
האדיטוריאלי. דבקות בערכים ובשיטות עבודה עיתונאיות שחוקות איננה ערובה לשמירה על רוח עיתונאית. כפי שמראים הממצאים, לעתים היא 
מהווה אינדיקטור לשמרנות ו/או לקושי ממשי בהסתגלות לתנאי הסביבה החדשים. יתרה מכך, ההערכות אינן נשארות פנימית בלבד. הן מהדהדות, 
באמצעות אנשים המפוטרים, או מקודמים למשרות בכירות, באופן שלא תמיד תואם – ולעתים סותר – את הערכות הציבור כלפי המדיה. הערכות 
שיטתיות יותר, בין היתר על סמך תשומות מהציבור, עשויות לסייע לשיקום האמון הציבורי המידרדר בעיתונות הממוסדת ולהתמודד עם הסתגרויות 
של קהלים בתוך "בועות פילטר" )Pariser 2011(, שכל אחת מהן מחזיקה בגרסאות מציאות משלה. אף שממצאים אלה מייצגים את העיתונות 

הכתובה בישראל, סקירת הספרות מלמדת כי מדובר בבעיה רחבה ואוניברסלית. 

"להיות במקום שבו החדשות קורות..." טוויטר כזירת פעילות עיתונאית בישראל
ד"ר ורד אלישר-מלכה וד"ר ירון אריאל, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

הרשת החברתית המקוונת 'טוויטר', נחשבת לאחת הרשתות החברתיות המקוונות הפופולריות ביותר בעולם, עם יותר מ-305 מיליון חשבונות 
פעילים )Statista, 2016(. במרבית מדינות המערב שיעורי אימוצו של טוויטר ניכרים, הן בקרב אזרחים מן השורה והן בקרב גורמים אחרים )כגון: 
ידוענים, נבחרי ציבור, גופים מסחריים, ארגוני חדשות ועיתונאים עצמאיים(. בישראל, לעומת זאת, התקבל 'טוויטר' באורח דיפרנציאלי ודפוסי האימוץ 
 Malka et al.,( והשימוש בו מורכבים יותר: עבור רוב האוכלוסייה, משתמשים נלהבים של רשתות חברתיות מקוונות דוגמת פייסבוק ו-וואטסאפ
2015(, טוויטר הוא זירה בלתי מוכרת. בשונה מדפוסי האימוץ של מרבית האוכלוסייה בישראל, נראה לכאורה כי בקרב קבוצות מסוימות אומץ 

טוויטר כזירת פעילות משמעותית.
המחקר הנוכחי מבקש לבחון את מקומה של הרשת החברתית המקוונת בחייהם האישיים והמקצועיים של כתבים, פרשנים ומגישי חדשות 
בישראל: כיצד נוהגים אנשי החדשות להשתמש בטוויטר ולאילו מטרות? באילו אופנים הם תופסים אותו ואילו משמעויות הם מייחסים לשימוש 
בו? הנתונים למחקר נאספו באמצעות שאלון שהופץ בקרב כלל אנשי החדשות הישראלים, המועסקים בארגוני חדשות מוכרים מן הזרם המרכזי 
)לרבות אתרי חדשות מקוונים(, שברשותם חשבון טוויטר פעיל, וכן באמצעות ניתוח לוגים, ניטור חשבונות הטוויטר של המשתמשים הנדונים וניתוח 

הפעילות שהתבצעה בו בתקופת המחקר.
רקע תיאורטי

פרקטיקות ונורמות עיתונאיות
חוקרי עיתונאות נוהגים לראות בעבודתם של עיתונאים תוצר של מארג גורמים מורכב, שבראשו אילוצים פרופסיונליים, פרקטיקות ונורמות 
עיתונאיות )Dueze, 2005; Schudson, 2001; Gans, 1980(. מבין הערכים הרבים המעצבים את עבודתו של העיתונאי המערבי בולט במרכזיותו 
ערך האובייקטיביות, העדר הפניות, הנייטרליות והשאיפה להצגת פני המציאות "כפי שהם". גם אם כיום מקובלת ההכרה כי אובייקטיביות מלאה 
 Cook, 2001;(( אינה אפשרית, ממשיך עיקרון זה להיתפס כערך מנחה עליון בקרב מרבית העיתונאים הפעילים בכלי תקשורת מהזרם המרכזי
Schudson, 2001; Bennett, 1997. במסגרת מחקר רחב יריעה שבו ומצאו Weaver & Wilhoit )1996( כי מרבית העיתונאים בארה"ב מגדירים 
את הפונקציה החשובה ביותר בעבודתם כמתן פרשנות מקצועית להתרחשויות המדווחות, חשובה אף יותר מעצם הפצת המידע. הדומיננטיות 
של תפיסת מקצוע זו עלתה במהלך העשורים האחרונים והגיעה לשיא ביטויה במחקר שנערך בקרב עיתונאי ארה"ב בשנות התשעים של המאה 
הקודמת. אחת הנגזרות הבולטות לדומיננטיות עקרון האובייקטיביות בעבודה העיתונאית, היא השאיפה להרחיב את מעגל המקורות ולהבטיח 
את מהימנותם ויעילותם )Blumler & Gurevitch, 1986; Cook, 1998; Sigal, 1973(. מאפיין בולט נוסף בעבודת עיתונאי המערב הוא הנטייה 
להישען על עמיתים לתחום הסיקור לצורך סיעור מוחות, גיבוש פרשנות משותפת וחיזוקים הדדיים. Zelizer )1993( אף הגדירה את העיתונאים 

כ"קהילה פרשנית", הגדרה המתווספת למושג המוכר בשדה המחקר כ Pack Journalism )Russell, 2003( ומעשירה אותו ברבדים נוספים. 
טכנולוגיות תקשורת חדשות בשירותם של עיתונאים
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ארגז הכלים העיתונאי משנה את תכולתו בתגובה לשינויים טכנולוגיים, כלכליים ותרבותיים. מאפייניהם של כלי העבודה המשתנים, בייחוד מאז 
כניסתם של מדיה דיגיטליים חדשים, מעוררים עניין רב בקרב חוקרים )Reich, 2005; Dueze & Marjoribanks, 2009; Dueze, 2003(. מרבית 
החוקרים בתחום מבקשים לבחון את ההשפעות שנושאים עמם כלי העבודה החדשים על מאפייניהם של עבודת העיתונאים ושל תוצריה, ונעים בין 
ייחוס השפעות מרחיקות לכת לכפירה בעצם האפשרות הנדונה )Reich, 2005(.  עידן המדיה החדשים אומנם אפשר את לידתה של העיתונות 
המקוונת, המתחרה הגדולה ביותר שקמה לעיתונות המסורתית מאז היווסדה, אולם בעת ובעונה אחת העשיר את ארגז הכלים העיתונאי במספר 
כלי עבודה חדשים ויעילים מאד: מהאינטרנט, ובייחוד רשת הWeb והדואר האלקטרוני )Garrison ,2000; )Dueze, 2003; Maeir, 2000, לרשתות 

החברתיות, הבלוגים )Hermida, 2009; Singer, 2005( והטלפון הנייד החכם.  
טוויטר ככלי עבודה עיתונאי 

בשנים האחרונות, עם הפיכתה של 'טוויטר' לאחת הרשתות החברתיות הגדולות והפופולריות בעולם, ובייחוד לאור נוכחותם הבולטת של כתבים, 
 Parmelee, 2014; Hermida, 2010; Lasorsa et al., 2012(. Coddington( פרשנים ומגישי חדשות בזירה הנדונה, החל המחקר בתחום לשגשג
et al.  )2014( הגדירו את טוויטר בתור: "The central circulatory system of information among reporters"  )p. 394( וניתחו את השימוש 
בטוויטר בקרב כתבים פוליטיים ככלי עבודה יעיל לצורך הקפדה על נורמת האובייקטיביות, בעיקר במובן של הישענות על ציטוטים מפיהם של 
מקורות, ופחות בדרך של בדיקת עובדות, כפי שציפו למצוא. Revers )2014( עוסק במתח, שיוצרת הפעילות העיתונאית האינטנסיבית בטוויטר, 
בין שאיפת ארגוני החדשות לשלוט באנשיהם לבין אתוס השקיפות, המהווה חלק בלתי נפרד מהשאיפה לאובייקטיביות. במאמר אחר מתייחס 

החוקר )Revers, 2015( למשמעויות מרחיקות הלכת של הפיכת טוויטר למאגר אין סופי של מידע פוליטי רלוונטי לעבודת העיתונאים.
שיטת המחקר

מחקר זה יישם מערך משולב של סקר וניתוח לוגים. קשר ישיר נוצר עם משיבים פוטנציאליים, אנשי חדשות בעלי חשבון פעיל בטוויטר, בבקשה 
להשיב על שאלון מקוון. כל משתתפי המחקר קיבלו הבטחה לסודיות מלאה בנוגע לפרטים שימלאו, והסכימו להשיב לשאלון באופן מזוהה )כולל 
ציון שם המשתמש שלהם בחשבון הטוויטר(. השאלון כלל שאלות סגורות אודות השימוש ברשת ככלי עבודה והערכת השפעתה עליהם )היגדים 
בסגנון ליקרט(, וכן מספר שאלות פתוחות העוסקות באופן שבו תופסים משתתפי המחקר את מקומו של טוויטר בחייהם. לאחר מכן נאספו 
נתוני הלוגים תוך שימוש במאגרים המסופקים על ידי טוויטר. הנתונים מעידים על כל פעילות גלויה )ליתר המשתמשים( אשר ביצע המשתמש 
ברשת החברתית טוויטר.  חשבונות הטוויטר של משתתפי הסקר נוטרו ונותחו בתקופה של שלושה חודשים רצופים אשר קדמו למועד ההשבה 

על השאלון. הנתונים שנאספו נותחו באופן משולב. להלן יוצגו ממצאים מרכזיים מניתוח זה.
ממצאים מרכזיים
פרופיל המשיבים

63 אנשי חדשות, בכללם מגישים, כתבים ופרשני חדשות בכירים, השיבו על שאלון. כלל המשיבים יהודים, רובם המכריע )75%( גברים. מרבית 
המשיבים )68%( שייכים לקבוצת הגיל 25-45. קבוצת הגיל שמתחת ל-25 זוכה לייצוג בלתי פרופורציונאלי )13%( בהתחשב במאפייני סביבת 
העבודה )ארגוני חדשות(, אולם נוכחות מסוימת )6%( נרשמה גם ביחס לאנשי חדשות שגילם מעל 65. רוב המשיבים )60%( הם אנשי מדיה 
ותיקים הפעילים בתחום מעל 10 שנים )12% מתוכם מעל 20 שנים(. כרבע מהם פעילים בין 5 ל-10 שנים בתחום העיתונות. פחות מ-5% 

מהמשיבים בעלי ותק של שנתיים לכל היותר. 
שימושים בטוויטר

ל- 45% מהמשיבים חשבון טוויטר פעיל במשך שנתיים לפחות, 18% מחזיקים בחשבון טוויטר בין שנה לשנתיים, ולכל יתר משתתפי המחקר 
ותק של פחות משנה )כ-3% הצטרפו לרשת בשלושת החודשים שקדמו לסקר(. ממצאי המחקר מלמדים שלשימוש שעושים אנשי החדשות 
הישראליים בטוויטר אוריינטציה מקצועית מובהקת: 64% מהמשיבים מעלים הודעות לרשת רק מתוקף תפקידם העיתונאי, מתוכם 77% מיעדים 
את ההודעות לעמיתיהם )ולא לציבור הרחב(. עם זאת, רק 18% מהמשיבים מעלים הודעות בשמם תחת חשבון הטוויטר של ארגון החדשות 

במסגרתו הם מועסקים. 
הערכת תפקודו והשפעתו של טוויטר

יחסם של משתתפי המחקר לטוויטר ככלי עבודה עיתונאי מתגלה כחיובי מאוד. טוויטר נחשב בעיני רוב אנשי החדשות כ"כלי עבודה מצוין" )75%(, 
שהמשיבים "לא רואים כיצד כיום הם היו יכולים לעבוד בלעדיו" )54%(. רק מיעוט מקרבם )5%( הסכימו עם הקביעה לפיה "טוויטר מציק לי". 
מבחינת ההשפעה המיוחסת לטוויטר, טוענים מחצית מהמשיבים כי לרשת תפקיד חשוב בקביעת סדר היום של המדיה )רק 7% מהם טוענים 
כי אין לטוויטר רלוונטיות לקביעת סדר היום(. בדומה, 51% סבורים כי הלך הרוחות בטוויטר משפיע על עמדות אנשי החדשות, ו-56% מאמינים 
שטוויטר מיועד ומכוון בעיקר לברנז'ה העיתונאית. על בסיס הערכות אלו ואחרות נבנו שני משתני אינדקס: יחס חיובי לטוויטר ככלי עבודה עיתונאי 
וייחוס השפעה לטוויטר בזירה העיתונאית. נמצא קשר חיובי ומובהק  )r=.424, p<.001(בין ותק השימוש בטוויטר לבין יחס חיובי כלפיו ככלי עבודה 

עיתונאי. קשר חיובי מובהק )וחזק אף יותר( נמצא בין ותק השימוש בטוויטר ובין ייחוס גבוה יותר של השפעה על הזירה העיתונאית. 
ניתוח מתואם של פעילות ממשית בטוויטר

63 חשבונות טוויטר המשויכים למשיבי הסקר אותרו וכל פעילות שבוצעה בהם במהלך שלושה חודשים נאספה ונותחה. סך הכל נאספו 19,025 
פעולות שביצעו המשיבים בטוויטר. 66% מהפעולות שביצעו הכתבים הם בעלי אופי תגובתי-אינטראקטיבי. עבור כל הודעה מקורית שפירסם הכתב 
בטוויטר )ציוץ( נבדקה רמת המעורבות של קהל העוקבים. רוב ההודעות זוכות לרמת מעורבות כלשהי ורק פחות מ-3% של ההודעות לא זכו כלל 
למעורבות. כרבע מההודעות שפורסמו זכו לצפייה בלבד. המעורבות המקסימלית שנמדדה מגיעה לכדי 1500 משתתפים ייחודיים )אינטראקציה 
חוזרת של משתתף עם המסר לא נמדדה(. השוואת רמת הפעילות הממשית בחשבון בטוויטר לרמת הפעילות המדווחת מלמדת על פערים בין 

הערכה עצמית ביחס לרמת הפעילות בטוויטר לזו המבוצעת בפועל.
תרומת המחקר

חקר מקומו של הטוויטר ככלי עבודה עיתונאי וכזירת פעילות עיתונאית בעולם המערבי זוכה אומנם לפריחה בשנים האחרונות, אולם טרם נחקר 
בהקשר הישראלי. במובן זה ראוי המחקר הנוכחי להיחשב מחקר חלוץ. במובן רחב יותר ניכרת תרומתו להעשרת העיסוק בתהליכי אימוצה של 
רשת חברתית מקוונת: דווקא על רקע ההתפשטות המוגבלת של הרשת בחברה הישראלית, מדגים המחקר את תפקידו המרכזי-ייחודי של טוויטר 
בקרב אנשי חדשות ישראליים. בהתבסס על ממצאי המחקר ניתן לטעון כי אימוצו של טוויטר ככלי עבודה עיתונאי וכזירת פעילות עיתונאית חדשה 
בישראל, אינו רק רחב היקף, כי אם בעל משמעות עמוקה מבחינת העבודה העיתונאית. ממצאי המחקר מרמזים כי אנשי החדשות מעריכים את 
טוויטר ופועלים בברשת זו הלכה למעשה כזירה עיתונאית חשובה, בעיקר כאשר הוא מופנה אל הפרופסיה פנימה יותר מאשר החוצה לקהל 

הרחב. 
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האם דת היא סיפור עיתונאי של חדשות חוץ ? מקרה בוחן- התקשורת הזרה בישראל
פרופ' יואל כהן, אוניברסיטת אריאל בשומרון

 Religion News has over the years comprised national news, such as issues of church and state, indeed, local news such as
 activities of the local church. But in recent years, religion has taken on an international dimension. In the age of television,
 religion news has found a place in international news flows, notably where religion becomes linked to international or
 domestic conflict such as the al-Qaida attack on the World Trade Center on September 9 2001, the seizure of the US embassy
 by Muslim students in Tehran 1979-80, the mass suicide of David Koresh and the Davidian sect in Waco, Texas, and the
 assassination of Israeli Prime Minister Rabin )Hoover, 1998(.
 The Israeli case is useful in examining the place of religion in international news flows because religion news in the Holyland
 would, it is postulated, be more pronounced than in most other countries. There is little research on religion as a subject of
 international news, most research on religion having been carried out in the domestic context  )Abelman; 1990; Ferre 1980;
 and Garrett Medill 1990(.
 There is a need to define religion news in foreign affairs. Examining religion in American television nightly news, Buddenbaum,
 defined the entire Arab-Jewish conflict as a Muslim-Jewish religious struggle )Buddenbaum, 1990(.  However, it is argued
 that a narrower definition of religion news is required given that the Buddenbaum definition is too all-embracing, and does not
 enable a clearer differentiation between religion news on the one hand and political news, defence news and economic news,
 on the other. Hoover, for example, has argued that something is religious if it is essentially religious )Hoover, 1998(.
 In order to generate data about war and religion as categories in foreign news reporting from the Jewish State, foreign
 correspondents were surveyed  by the author to verify determinants of news interest. The survey resulted in 160 filled
 questionnaires. This accounts for 40% of the foreign press corps. Data about foreign correspondents was gathered from the
  Foreign Press Association in Israel.
 The survey found that notwithstanding that the three-monotheisitic faiths, Judaism, Christianity and Islam were closely tied
 to Israel, the Holyland as a factor for news interest was rated low by foreign correspondents. `The Holyland` as a factor was
 considerably lower than, for example, war and terrorism. Only 21% of respondents rated the Holyland as a very important
 factor to explain news interest in Israel in contrast to 78%  and 70% of respondents who said terrorism and war respectively
are very important factors, and 39% who said that Arab states’ challenges to Israel were `very important’ .

  As a factor to explain the news interest in Israel, the Holyland was also higher for US media correspondents )67% very
 important and 17% somewhat important( than West European media correspondents )13% very important and 67% somewhat
 important(.  This reflects the higher level of religious practice among Christian believers in the US today and a declining
 trend in West Europe. Similarly, `Christian audience interest' as a factor for news interest was higher among the US media
 correspondents )39% very important and 33% somewhat important( than the West European correspondents media )20% and
 30% very important and somewhat important(. Christian media follow the activities of the Christian communities in Israel and
 the Palestinian-controlled areas, the Christian holidays, and the status of the Christian holy places.
 `Jewish audience interest' was regarded as a higher factor for news interest by the US media correspondents rather than
 the West European media correspondents, reflecting the large Jewish population in the US, in particular in the New York
 area - which was also the headquarters for some key US news organisations.   39% and 28% of US correspondents rated
 Jewish audience interest very important and somewhat important respectively. By contrast, 11% and 32% of West European
 correspondents rated Jewish audience interest as very important and somewhat important. The news from Israel is an important
 staple ingredient in news content of the Jewish diaspora media.
 The status of Haram at Sharif, or the Temple Mount, generates acute news interest among Arab audiences. A few of the
 stations, such as ART from Saudi Arabia, broadcast from there the Friday prayers and each night during the month of Ramadan
 the prayer service at nightfall.  Interest comes to a climax on the last Friday or the 27th of Ramadan when, according to
 Muslim tradition, Muhammed made his ascent to Allah.   There was no significant difference in `Muslim audience interest'
  between the US and West European groups of correspondents.
 Any suggestion of a lack of coverage of the Holyland cannot be explained by any lack of knowledge among foreign
 correspondents. In spite of the limited news interest in religion news, correspondents surveyed said they were
 Well-informed about religion. The self-evaluations of knowledge of correspondents about Judaism and Islam was high,
 particularly in the former. 57% of correspondents described their knowledge of Judaism as good, and 35% as adequate. 10%
 described their knowledge of Islam as good, 55% as adequate, and 35% as inadequate. The high self-evaluation for Judaism
 may be explained by the fact that two-thirds of the foreign press corps are, in fact, Israeli nationals or others, mostly Jewish
 immigrants, who work as foreign correspondents. They have worked as journalists for an average of 22 years, as foreign
correspondents for 9.7 years, and lived in Israel for an average of 15 years.

 Reflecting the lack of news interest in the Holyland, correspondents do not turn to official religion sources.  Correspondents
 were asked to rate their access to official news sources on a daily, weekly, monthly, and less than monthly basis. The Ministry
 of Religion Services was one of the least turned to government departments – 0% of correspondents reported daily contact
 with the Religious Services Ministry, 2% weekly contact, 18% monthly contact, and 80% less than monthly contact.   Even
 in contrast to other domestic Israeli news stories – for example, the Finance Ministry and Justice Ministry – contact with the
  Religious Services Ministry was remarkably low.
 Conclusion. The Israeli case was examined because religion news in the Holyland would, it was postulated, be more
 pronounced than in most other countries. But even though Israel is the Holyland, the survey of foreign correspondents found
 that little interest in the Holyland per se as a subagent of news. And, if generalized, it suggests this lack of interest in religion
 might also be true in the international coverage of many countries - in spite of occasional international stories which possess
a religious connection.

חזרה לתוכן העניינים
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מושב 4: ארבע מלחמות בתולדות העיתונות בארץ-ישראל ובראשית ימיה של המדינה
בשיתוף "קשר" –  כתב-העת של המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד

יו"ר ומגיב: פרופ' גדעון קוץ, אוניברסיטת פאריס

ההיסטוריה של העיתונות בארץ-ישראל ובמדינת ישראל רצופה, עוד מימי הבראשית שלה, "מלחמות" וקרבות. לא רק בין העיתונות, כמייצגת של 
חופש הביטוי ושל זכות הציבור לדעת, לבין השלטון אלא גם בין מו"לים, עיתונים ועיתונאים.

המושב המוצע, המאורגן בשיתוף כתב-העת "קשר", מוקדש לארבע "מלחמות" בתולדות העיתונות בארץ-ישראל ובראשית ימיה של מדינת ישראל:
א(. המלחמה בין העיתונים "הארץ" ו"דואר היום" בשנות ה-20 של המאה העשרים.  

זו היתה, לכאורה, מלחמה בין עיתונות שביקשה להיות "הגונה" לבין עיתונות "צהובה", אך למעשה זו היתה מלחמה בין שתי תפישות תרבותיות-
חברתיות: האחת, שיוצגה על-ידי "הארץ" והעיתונאים שכתבו בו, והשנייה – שיוצגה על-ידי "דואר היום" ובעיקר על-ידי בעליו ועורכו, איתמר בן-אב"י. 
בעוד "הארץ" ייצג גישה של עיתונות כבדת-ראש, עתירה במאמרים פובליציסטיים ארוכים, הציג "דואר היום" תפישה של עיתונות המון פופולרית, 

המציעה לקוראים חדשות סנסציונית באריזה פשוטה וקלה ל"עיכול תקשורתי".
ב(. המלחמה בין העיתונות העברית בארץ-ישראל לבין שלטונות המנדט הבריטי, בתקופת מלחמת העולם השנייה, על אספקת נייר להדפסת 

עיתונים.  
בימי מלחמת העולם השנייה שרר בארץ-ישראל מחסור בנייר, שהוא חומר גלם החיוני להדפסת עיתונים וספרים. שלטונות המנדט הבריטי הגבילו 
את יבוא הנייר ופיקחו על חלוקתו, ובשלב מסוים אף שקלו להתיר הדפסת עיתון יומי יחיד שישרת את כל האוכלוסייה היהודית בארץ-ישראל. 
על רקע מצוקת הנייר התפתחו, למעשה, שלושה מאבקים נפרדים ושלובים זה בזה: האחד, מאבק משותף של כל העיתונים, בגיבוי הנהגת 
היישוב היהודי, נגד צמצום מכסות הנייר לעיתונות העברית; מאבק בין העיתונים לבין עצמם בניסיון להגדיל ו/או למנוע צמצום במכסות הנייר 
המוקצבות לכל אחד מהם; מאבק בין כתבי העת, המדעיים והספרותיים, לבין העיתונים היומיים על מכסות הנייר. בין לבין, התנהל גם מאבק רביעי: 
בין העיתונים העבריים לבין העיתונות הערבית על "הנתחים" בעוגת הנייר.המאמר, המבוסס על מחקר ארכיוני מקיף, מספר את סיפור מאבקי 
השרידות של העיתונות העברית בארץ-ישראל בימי מלחמה ומחסור, ומתאר את הגורמים השונים שהיו מעורבים במאבקים הללו. מאבק זה לא 

זכה עד כה למחקר אקדמי.  
ג(. המאבק של העיתונות העברית במדינת ישראל, בשנים הראשונות לקיום המדינה, נגד העיתונות הלועזית.

מדינת ישראל נכנסה אל העשור הראשון של חייה, כשהיא מוצפת לעז. בכל מקום דיברו לועזית. שלטי החנויות ורבות מהמודעות היו בלועזית. 
בתי קולנוע הקרינו סרטים זרים; תיאטרונים ולהקות הופיעו בשפות שונות. הספר הלועזי השתלט על הארץ. בדוכנים ברחובות כמעט ולא נותר 
מקום פנוי לעיתונים בעברית: 117 עיתונים לועזיים, ב-14 שפות שונות, איימו על מעמדה של העיתונות העברית. שוק עיתוני הלעז היה מורכב 
אז מעיתונים פרטיים ומעיתונים שפרסמו מפלגות, במטרה לגייס באמצעותם בוחרים מקרב העולים החדשים. גם צה"ל הוציא עיתונים לועזיים, 
כדי להקל על התערותם של החיילים העולים בחיי הצבא והמדינה. המחקר, המתבסס על תיעוד ארכיוני עשיר, מתאר את המאבק בין העיתונות 

העברית לעיתונות הלועזית, שהתחולל בארץ בשנות החמישים. מאבק זה לא זכה עד כה למחקר אקדמי.
ד(. המאבק הממושך של "ידיעות אחרונות" לשיקום מעמדו ויוקרתו, בעקבות ה"פוטש" של שנת 1948 שבו פרשו בכירי העיתון והקימו את העיתון 

המתחרה "מעריב".  
בתוך שנה אחת אחרי הקמתו זינק "מעריב" לפסגות-של-תפוצה והפך לעיתון הנפוץ במדינה, כשהוא מותיר את "ידיעות אחרונות" מדשדש  הרבה 
מאחוריו. בעוד "מעריב" מתבשם מהצלחותיו העיתונאיות והכספיות, פעלו אנשי "ידיעות אחרונות", בראשות  נח מוזס ודב יודקובסקי, בשקט 
ובאיטיות, כדי לשקם את מעמדו של העיתון. הם פיתחו טכניקות עיתונאות מגוונות, אך לא הסתפקו בכך ונקטו גם שיטות שונות כדי לחזק את 
מעמד העיתון, כולל עריכת הגרלות בין הקוראים. המחקר מתמקד בעיקר בפעולות ובמאמצים שנעשו על-ידי "ידיעות אחרונות", במשך כשלושה 

עשורים, עד שהצליח לדחוק את רגלי "מעריב" ממעמד הבכורה. 
* * *

זוכים, בדרך כלל, לעניין רב בקרב החוקרים: ההיסטוריה של  חשיבותו של המושב המוצע היא בכך שהוא מוקדש לאחד התחומים שאינם 
התקשורת בארץ-ישראל ובמדינת ישראל. שכן, המחקרים שיוצגו במושב זה תורמים להסרת הלוט מעל פרקים עלומים בתולדות העיתונות 

בארץ-ישראל ובמדינת ישראל.

עיתונות "הגונה" מול עיתונות "צהובה" – העימות   בין "הארץ" ל"דאר היום" בשנות ה-20 של המאה ה-20 
ד"ר עוזי אלידע, אוניברסיטת חיפה

עיתונות "הגונה" מול עיתונות "צהובה" – העימות בין "הארץ" ל"דאר היום" בשנות ה-20 של המאה ה-20
עניינה של הרצאה זו בעימות סביב דמותה של העיתונות העברית בארץ-ישראל בעשור הראשון לאחר הצהרת בלפור, עשור רווי תקוות, שבו מנסה 

התחולל מאבק עז על עיצוב דמותה העתידית של החברה היהודית בארץ.   
ערב תחילתו של עשור זה, בין  יוני לאוגוסט 1919 החלו לפעול בירושלים שני עיתונים יומיים: "חדשות הארץ" )שהוקם ב-1918 כביטאון ממשלתי 
בריטי ונמכר לגורמים ציונים ב-1919( ו"דאר-היום".  בין שני העיתונים הפרידה תהום עמוקה. "חדשות הארץ" שקיצר את שמו ואת הלוגו שלו 
בסוף שנת 1919 ל"הארץ", דגל בעיתונות רצינית, שכלתנית ומעמיקה השמה דגש על מדינאות, דיפלומטיה, כלכלה וחברה, ספרות ותרבות , תוך 

שימוש בשפה יבשה ועובדתית. 
מרבית חברי מערכת "הארץ" עלו ארצה בעלייה השלישית )כולל שלושה מתוך ארבעת העורכים הראשונים של העיתון - שמואל פרלמן, אריה 
לייב יפה ומשה גליקסון(. רובם הגדול של חברי המערכת עלה מרוסיה ולכן גם כונו בשם "אסכולת אודסה", אסכולה המזוהה עם עיתונות עלית-

ספרותית רצינית ומעמיקה. העיתונאי נתפס כאיש רוח שתפקידו אינו לאסוף ידיעות אלא להתרכז בכתיבה פרשנית ועיונית בשרות קבוצות 
חברתיות ופוליטיות. עבודת העיתונאי אינה צריכה להתנהל ברחוב אלא במערכת. הוא צריך להישען על מברקי סוכנויות הידיעות ולהקדיש את 
עיקר זמנו לניתוח משמעותו העמוקה של המידע. בנוסף, צריך היה העיתונאי "הטוב" להקדיש חלק ניכר בזמנו לכתיבה פולמוסית כדי להגן על 
הקו האידיאולוגי שאותו ניסה העיתון לקדם. לפיכך, העיתונאי נוסח ''אודסה'' תפס עצמו כשילוב של חוקר אקדמי ושל מנהיג רוחני. חברי מערכת 
"הארץ" אימצו גישה פטרונית כלפי הקורא. הם ראו עצמם כמחנכי הדור, כמעצבים הרוחניים של המון הקוראים השרוי בבלבול ובאפלה. מאמריהם 

צריכים היו להאיר את עיני הקורא, להגדיר את זהותו ואת מטרותיו.  
באוגוסט 1919 הוקם עיתון "דאר היום" כאנטי-תזה לעיתון "הארץ". היה זה עיתון עממי שעוצב על פי מודל עיתונות ההמון הבריטית ושמו אף היה 
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תרגום ישיר של העיתון הבריטי המוביל "הדיילי מייל". בניגוד לקבוצת "המהגרים האירופאים", עמדה מאחורי העיתון קבוצת ילידי הארץ בראשות 
איתמר בן-אב"י, בנו של אליעזר בן-יהודה, שאף התנסה בעריכת עיתונים מסוג זה בעידן העות'מני )העיתונים "הצבי" ו"האור" בין 1908 ל-1914(. בן-
אב"י עיצב את "דאר-היום" כעיתון שמטרתו לא רק לדווח, אלא בעיקר לבדר ולרגש את הקורא, לספק לו "ספקטקל" יומי באמצעות שפה דרמטית, 
כותרות של מסעי צלב עיתונאים וסיפורים רומנטיים בהמשכים. העיתון חיפש את "הסקופ" ואת הסנסציה והעדיף סיפורי פשע, אונס ואסונות 
טבע נוראיים. הכל נועד לחולל רעש ולגרות  את יצריו של הקורא. בניגוד לעיתון העלית, לא תפס העיתון העממי את העיתונאי כמורה ומחנך אלא 
כלוחם  נועז הפועל ללא לאות ברחוב, ולא מתוך משרד מרווח, כדי לספק מידע מעניין ומבדר מחד גיסא, אבל גם מידע חושף שחיתויות על אודות 

גורמים בעלי עוצמה, מאידך גיסא. ככזה, העיתונאי העממי נתפס כגיבור עממי המנהיג תנועת מחאה  והמוכן להקריב עצמו עבור ציבור קוראיו.
בין "הארץ" ל"דאר היום" פרצה במהרה מלחמה של ממש סביב השאלה כיצד לעצב את השיח העיתונאי העברי. עיתונאי "הארץ" תקפו את "דאר 
היום" וכינו אותו עיתון "צהוב"  המחפש בכל מחיר דרכים לפתות את קוראיו מסיבות של תאוות בצע וכדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים 
והכלכליים של חוגי הימין היהודי בארץ - פרדסנים, ספסרי קרקעות, סוחרים גדולים ובנקאים. "דאר-היום", לעומתו, טען שהוא עיתון "בריא" שמייצג 
דור חדש וצעיר של יליד הארץ, דור "נורמלי", חסר תסביכים שאין לו כל בעיה להתמסר לעולם שכולו יצר ורגש. הסגנון היבש והזהיר של "הארץ" 
זוהה מחד עם זקנה וחולשה ומצד שני עם גלותיות ותבוסתנות. "דאר-היום" האשים את "הארץ" שהוא עיתון פרזיטי-נתמך של עסקנים גלותיים 

קטנים שאינם רוצים להקים כאן בארץ חברה עברית חדשה, אלא לייבא לכאן את "השטאטל", את מינסק ופינסק, את תרבות "השנור". 
העימות בין שני סגנונות כתיבה ועריכה עיתונאיים הפך במהרה לעימות חזיתי סביב השאלה מה דמותה של החברה האמורה לקום בארץ-ישראל.

המלחמות בתוך המלחמה: המאבק על הנייר להדפסת עיתונים בימי מלחמת העולם השנייה
 פרופ' יחיאל לימור, אוניברסיטת בר-אילן וד"ר עמוס בלובשטיין-נבו, אוניברסיטת אריאל בשומרון

המלחמות בתוך המלחמה: המאבק על הנייר להדפסת עיתונים בימי מלחמת העולם השנייה
בימי מלחמת העולם השנייה שרר בארץ-ישראל מחסור בנייר, שהוא חומר הגלם החיוני להדפסת עיתונים וספרים. שלטונות המנדט הבריטי הגבילו 

את יבוא הנייר, ובשלב מסוים אף שקלו להתיר הדפסת עיתון יומי יחיד שישרת את כל האוכלוסייה היהודית בארץ-ישראל. 
על רקע מצוקת הנייר התפתחו, למעשה, שלושה מאבקים נפרדים ושלובים זה בזה: האחד, מאבק משותף של כל העיתונים, בגיבוי הנהגת 
היישוב היהודי, נגד צמצום מכסות הנייר לעיתונות העברית; השני, מאבק בין העיתונים לבין עצמם בנסיון להגדיל ו/או למנוע צמצום במכסות הנייר 
המוקצבות לכל אחד מהם; והשלישי - מאבק בין כתבי העת, המדעיים והספרותיים, לבין העיתונים היומיים על מכסות הנייר. בין לבין, התנהל גם 

מאבק רביעי: בין העיתונים העבריים לבין העיתונות הערבית על "הנתחים"  בעוגת הנייר.
המאמר הנוכחי, המבוסס על מחקר ארכיוני מקיף, בארץ ובבריטניה, מספר את סיפור מאבקי השרידות של העיתונות העברית בארץ-ישראל בימי 

מלחמה ומחסור, ומתאר את הגורמים השונים שהיו מעורבים במאבקים הללו. 
התקדמות הכוחות הגרמניים בפיקודו של גנרל ארווין )"שועל המדבר"( רומל בצפון אפריקה, יצרה איום כבד על הכוחות הבריטיים במצרים ובמזרח 
התיכון. ובמקביל, מחודש ספטמבר 1941, החלה מפקדת הקרגיסמרינה )צי המלחמה( הגרמני, להעביר לים התיכון עשרות צוללות. השליטה 
הגרמנית בחלקים גדולים של צפון אפריקה סגרה למעשה את הנתיב היבשתי להעברת ציוד צבאי וסחורות מאירופה ומבריטניה לכוחות הבריטיים 
במצרים, כמו גם לארץ-ישראל שהייתה תחת שלטון המנדט הבריטי. ואילו הצוללות הגרמניות, ששייטו במימי הים התיכון, הצליחו להטביע ספינות 

אספקה ותובלה רבות, ורק העצימו את המחסור בציוד ובסחורות לכוחות הצבא ולאוכלוסייה האזרחית בארץ-ישראל.
אחד המוצרים שבהם בלט המחסור היה נייר. בארץ-ישראל לא היו מפעלים לייצור נייר, וכל הנייר – כולל נייר להדפסת עיתונים – יובא ממקורות 
שונים, בעיקר מארה"ב, מקנדה ומסקנדינביה,  על-ידי ממשלת המנדט וגם על-ידי יבואנים פרטיים. ככל שמלחמת העולם השנייה נמשכה, המחסור 
בחומרים ובציוד החל לתת את אותותיו, וממשלת המנדט החלה להנהיג פיקוח על מזון ומוצרים שונים, וכן על נייר. הממשלה הטילה הגבלות שונות 

על שימוש בנייר, כגון: איסור על צירוף עלוני פרסומת למוצרים, הגבלת גודל הכרזות, או איסור על הדפסת מדריכים מסוגים שונים.  
"יריית הפתיחה" ב"מלחמת הנייר" של העיתונות נורתה למעשה ב-18 באוגוסט 1940, כאשר לשכת המודיעין הממשלתית פרסמה תקנה, ולפיה 
הוגבל ל-28 מספר העמודים שעיתון יומי רשאי להדפיס מדי שבוע. כשנה אחר כך, ב-2 בספטמבר 1941, הפיצה לשכת המודיעין הממשלתית 
לחמישה עיתונים יומיים טיוטה של תקנה חדשה לשעת חירום. לפי הנוסח שהוצע על-ידי הממשלה, היה על העיתונים להקטין את מספר העמודים 
שהם מדפיסים מדי שבוע מ-28 ל-24. משמעות הגזירה: עיתוני יום שישי, שהיו עד אז בני שמונה עמודים, ייאלצו להצטמצם לארבעה, כמו  עיתוני 

אמצע השבוע )ימים ראשון-חמישי(. 
ההתנגדות של העיתונים העבריים התקבלה – והתקנה לא פורסמה. אך בגלל החרפת משבר הנייר החליטה הממשלה להתערב בשוק הנייר 
ולהנהיג עליו פיקוח חמור. ב-30 בדצמבר 1941 פורסם צו בהתאם לתקנות ההגנה )1939(, ולפיו כל עיתון יהיה חייב להצטייד ברישיון בכתב לנייר 
שברשותו, או כלשון התקנה )סעיף 3(: "למן יום מתן תוקף לצו זה ואילך לא יידפס ולא יפורסם שום עתון בפלשתינה )א"י(, אלא מכוח רשיון 

בכתב לניר-עתונים אשר יינתן ע"י מנהל לשכת המודיעין הממשלתית ובהתאם לתנאי אותו רשיון".  
מכאן ואילך התפתח מאבק מתמשך, שהיה מעין "מלחמה", בין העיתונים העבריים מצד אחד לבין שלטונות המנדט מצד שני, בסוגיית אספקה 

סדירה של נייר לעיתונים היומיים ולכתבי העת בארץ ישראל.
המחקר הנוכחי מספר את סיפורו של מאבק זה, שהגיעו לסיומו רק בתום המלחמה, כאשר הנתיבים הימיים שוב היו בטוחים לתנועת אניות והותר 

יבוא חופשי של מוצרים, כולל נייר, לארץ-ישראל.

המאבק של העיתונות העברית לחיסולה של העיתונות הלועזית בראשית ימיה של המדינה
ד"ר עמוס בלובשטיין-נבו, אוניברסיטת אריאל בשומרון

המאבק של העיתונות העברית לחיסולה של העיתונות הלועזית בראשית ימיה של המדינה
מדינת ישראל נכנסה אל העשור הראשון של חייה, כשהיא מוצפת לעז. בכל מקום דיברו לועזית. שלטי החנויות ורבות מהמודעות היו בלועזית. בתי 
קולנוע הקרינו סרטים זרים; תיאטרונים ולהקות הופיעו בשפות שונות. הספר הלועזי השתלט על הארץ. בדוכנים ברחובות כמעט ולא נותר מקום 

פנוי לעיתונים בעברית: 117 עיתונים לועזיים, ב-14 שפות שונות, איימו על מעמדה של העיתונות העברית.
המחקר, המתבסס על תיעוד ארכיוני עשיר, מתאר את המאבק בין העיתונות העברית לעיתונות הלועזית, שהתחולל בארץ בשנות החמישים.

שוק עיתוני הלעז היה מורכב אז מעיתונים פרטיים ומעיתונים שפרסמו מפלגות, במטרה לגייס באמצעותם בוחרים מקרב העולים החדשים. גם 
צה"ל הוציא עיתונים לועזיים, כדי להקל על התערותם של החיילים העולים בחיי הצבא והמדינה.

המחקר מתאר אובססיה של הציבור, ובעיקר של המפלגות, לקבל רישיונות לעיתוני לעז, שהיו, לדברי אגודת העיתונאים, "אחד העסקים הטובים 
ביותר במדינה", ולדברי עורך מעריב, ד"ר עזריאל קרליבך, "אחת הפרנסות הטובות ביותר בארץ".

שרי הפנים, האחראים על חלוקת הרישיונות לעיתונים, וראשי הממשלה, דוד בן-גוריון בנגב ומשה שרת, בחרו להעלים עין מהפגיעה של העיתונים 
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האלה בחזון "כור ההיתוך", ומהנזקים שגרמו ללימודי העברית של העולים ולניסיונות התערותם בארץ, והעדיפו "להכשיר" בשתיקתם את העיתונים 
האלה, רק משום שחיזקו את מפלגותיהם. חלק משרי הממשלה, מתברר, כלל לא ידעו עד כמה התופעה חמורה, ואלה שידעו התבטאו בישיבות 

הממשלה בקול רפה.
המחקר חושף לחצים של בכירים בשלטון ובמפלגות על משרד הפנים, כדי לקבל רישיונות; תחבולות בהן נקטו עיתונים, שקיבלו היתר להופיע 
שלוש פעמים בשבוע, להפוך את עיתוניהם ליומונים; שיטות שנקטו מפלגות, אשר נאלצו להתמודד עם עיתונות לועזית פרטית עוינת, כמו: 
השתלטות על העיתונים האלה, אם על ידי תמיכה כספית בהם "תמורת השפעה פחות או יותר גלויה על התוכן והקו הפוליטי", אם על ידי "שתילת" 
אנשים שלהן במערכות השונות ואם על ידי קניית העיתון היריב, או שכירתו לתקופת הבחירות. לא פעם, נאלצו פקידי המשרד להתמודד גם עם 

"מבקשי צללים" שביקשו, כביכול, רישיונות עבור עצמם, שעה שמאחוריהם עמדה מפלגה ששלחה אותם. 
כל אותה עת עמדו העיתונאים העבריים מנגד וראו כיצד העיתונים הלועזיים מתפתחים, מתחזקים ומתעשרים, והחלו לחשוש לעתידם. הם האשימו 
את עיתוני הלעז בפגיעה בתפוצת עיתוניהם, בפגיעה במודעות, בהקצבת הנייר ובגניבת תכנים. העיתונאים העבריים החליטו לפתוח במאבק. 
מאבקם בעיתונות הלועזית היה, בעצם, מאבק על ההגמוניה בשוק העיתונות, כחלק מהמאבק הפוליטי של העיתונות המפלגתית באותם ימים על 

דעת הקהל, אך גם מאבק כלכלי ויוניוניסטי. 
הם דרשו לחסל את עיתוני הלעז, להפסיק להוציא להם רישיונות, להחרים את העיתונאים שלהם, ולא לקבלם כחברים באגודת העיתונאים. משלא 
התאפשר להם לחסל את עיתוני הלעז, החליטו לנסות להפיק מהעיתונים האלה תועלת, על ידי הפיכתם לכלי חינוכי, שיקבץ גלויות ויאחד את העם.

לאור זאת החליטה הממשלה ב-1954, לחוקק את חוק העיתונות הלועזית, שיחייב עיתונים יומיים לתרגם 10% משטחם לעברית. הצעת החוק 
עברה לועדת השרים לענייני חקיקה, ומאז לא נודעו עקבותיה.

פוליטיקאים התחילו להשתעשע ברעיונות שונים, כיצד, בכל זאת, ניתן יהיה לאפשר לעולים החדשים להפיק תועלת מהעיתונים האלה, ובה בעת 
לצמצם את מספרם: החל מעיתון אחד בכל שפה זרה )הצעה של דב יוסף, שר הקיצוב והאספקה(; דרך עיתון יומי בלתי מפלגתי מנוקד, שהמדינה 
יומי לעולים, שמחציתו יהיה בעברית ומחציתו בהונגרית, ברומנית, בצרפתית,  תוציא )הצעת שר המשפטים, פנחס רוזן(; או עיתון ממשלתי 
בספניולית וביידיש )הצעות גרשון אגרון, ראש שירותי המודיעין [ההסברה] במשרד ראש הממשלה; ישעיהו קלינוב, מנהל אגף העיתונות במשרד 
הפנים וראש הממשלה, משה שרת(; חקיקת חוק, שיחייב לנקד את כל העיתונים העבריים )שרת העבודה, גולדה מאיר(, וכלה בחיסול העיתונים 
הלועזיים ב"חניקה", באמצעות קיצוץ בנייר )הצעות שר המשטרה, בכור שלום שטרית וסגן שר המסחר והתעשייה, זלמן סוזאייב(. ב"חרות" האמינו 
בדרך אחת: חיסול הדרגתי. המפלגה בחרה בצעד הקיצוני הזה, לאחר שב-1952, נכשלה בניסיון להעביר בכנסת את הצעת חוק שפת המדינה 

של ח"כ אסתר רזיאל-נאור, שנועדה לקבוע את העברית כשפת המדינה.

"ידיעות אחרונות" ו"מעריב": מבט חדש על "מלחמת העולמות" של העיתונות הישראלית
ד"ר מרדכי נאור

"ידיעות אחרונות" ו"מעריב": מבט חדש על מלחמת העולמות של העיתונות הישראלית   
ב-15 בפברואר 1948, בעיצומה של מלחמת העצמאות, חלה "רעידת אדמה" בעיתונות הישראלית. כמעט כל מערכת עיתון הערב הנפוץ "ידיעות 
אחרונות", לרבות העורך הראשי ד"ר עזריאל קרליבך, ערקה והקימה עיתון מתחרה, "ידיעות "מעריב"", שעד מהרה שינה שמו ל"מעריב". גורלו של 
"ידיעות אחרונות", לכאורה, נחרץ, אולם המו"ל שלו, יהודה מוזס, לא ויתר והמשיך להוציא את העיתון, חרף הפסדים כבדים, שנגרמו בשל מיעוט 

קוראים ומודעות. "מעריב" נהפך תוך שנה אחת לעיתון המוביל בישראל מבחינת התפוצה וההשפעה.
נוכח "מעריב" המצליח נחשב "ידיעות אחרונות" במשך שנים לעיתון המדשדש במקומו, שלא לומר נחשל. תפוצת "מעריב" הייתה במשך עשרות 

שנים הגבוהה בישראל. 
אנשי "ידיעות אחרונות" חרקו שיניים והמשיכו להיאבק נגד מיתוגם כמספר 2 נצחי, הרחק מ"מעריב". משפחת מוזס, ובמיוחד יהודה מוזס )עד 

פטירתו ב-1956(, בנו נח וקרוב משפחתם דב יודקובסקי, החזיקו את העיתון בשיניים, ולא נתנו לו ליפול. 
בעוד "מעריב" מתבשם מהצלחותיו העיתונאיות והכספיות, פעלו אנשי "ידיעות אחרונות", בראשות  נח מוזס ודב יודקובסקי  בשקט ובאיטיות, אך 
השיגו תוצאות. יודקובסקי לימד, וחזר ולימד, את עורכי העיתון וכתביו, כי הידיעות בעיתון צריכות להיות קצרות, מובנות לכל נפש, והכותרות מאירות 
עיניים. הוא לא הסתפק בכך ונקט שיטות שונות כדי לחזק את מעמד העיתון. הוא יצר תמהיל של סוגי כתיבה שונים זה מזה, שחיו בשלום אם 

כי לא אחת היו ביניהם מתחים.
במסגרת המאבק הבלתי סימטרי הזה, "ידיעות אחרונות" ִהרבה במבצעי-פרסום ובהגרלות. לקוראיו הוצע בשלהי שנות ה-50 לאסוף עמודים של 

אטלס חדש ולכרוך אותם ומאוחר יותר הוגרלו חפצי ערך יקרים ואף מכוניות. "מעריב" נאלץ לערוך מבצעים דומים. 
בה-בעת קפא "מעריב" על שמריו. כותביו הבכירים, אלה שיסדו את העיתון ב-1948, שמרו על מקומם ב"כותל המזרח" של גיליונות יום שישי 
ותרמו מאמרים ארוכים, שלדעת צעירי העיתון היו ארוכים מדי ומשעממים. בשנות ה-60, ועוד יותר בעשורים הבאים, נעה העיתונות בעולם ובארץ 
קדימה, בעוד ש"מעריב" לא התקדם עם הזמן. כך קרה, שבאמצע שנות ה-70 התהפכה הקערה. "ידיעות אחרונות" חלף על פני "מעריב", שנאלץ 

לוותר על כותר המשנה "העיתון הנפוץ ביותר במדינה" ו"ידיעות אחרונות" אימץ בשנים הבאות את התואר "העיתון של המדינה".
המחקר החדש מתמקד בעיקר בפעולות ובמאמצים שנעשו על-ידי "ידיעות אחרונות", במשך כשלושה עשורים, עד שהצליח לדחוק את רגלי 

"מעריב" ממעמד הבכורה. 
חזרה לתוכן העניינים

מושב 5: עולם חדש נפלא: דיגיטציה ומדיה חדשים
יו"ר: פרופ' סם ליימן ווילציג, אוניברסיטת בר אילן

מגיב: ד"ר ערן פישר, המרכז הבינתחומי הרצליה והאוניברסיטה הפתוחה

מדיום חדש, חוקים ישנים: עד כמה מצליחים בלוגים עצמאיים העוסקים באופנה לייצר שיח חדש ברשת?
גב' לירון סימצקין–אוחנה , האוניברסיטה העברית בירושלים

רשת האינטרנט וה –WEB 2.0 הביאו עימם את האפשרות להפוך כל משתמש למשתתף פעיל שביכולתו לייצר ולהפיץ תכנים להמונים, דבר 
 Benkler, 2006;( שגילם בתוכו הבטחה לתרבות שיח אחרת- כזאת המציעה ערכים, שפה ואסתטיקה חדשה, תוך חתירה תחת ערכים הגמוניים
Jenkins, 2006(. עד כמה אכן מצליחים תכנים המיוצרים על ידי משתמשים )UGC( לשבור את חומות 'שומרי הסף' של העיתונאות המקצועית 
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ולאתגר את השיח המרכזי? שאלה רחבה זאת
נבחנה ביחס לזירות שיח שונות כגון חדשות ושיח פוליטי )Meraz, 2009(, אולם השיח אודות אופנה המהווה את המוקד של עבודה זו, קיבל עד כה 
תשומת לב מועטה. מחקר זה בחן באמצעים אמפיריים את השיח אודות אופנה, טיפוח וסגנון חיים המקובל בבלוגים עצמאיים מצליחים העוסקים 

באופנה בישראל בהשוואה לנורמות השיח שמציעה התקשורת המסורתית בתחום.  
אלטרנטיבה לשיח המרכזי העוסק באפנה בתקשורת המסורתית נחוצה בייחוד בהתחשב בביקורות שהופנתה כנגד שדה זה כמעודד דימוי גוף 
אחיד וצר, המקדש רזון מוגזם ונעורים נצחיים )וולף, 1991(. מחקרים רבים שניתחו את השפעתם של מגזיני אופנה על דימוי הגוף של קוראות 
מצאו חוסר שביעות רצון בקרב נשים שנחשפו באופן קבוע למגזיני אופנה ויופי וקשרו בין חשיפה ארוכת טווח לדימויים תקשורתיים של גוף 
 Harrison et al, 2006; Knobloch- Westerwick &( רזה ואידאלי לשינויים התנהגותיים כגון דיאטה, הגברת פעילות גופנית, והפרעות אכילה
Crane, 2012(. השיח אודות אופנה בתקשורת המסורתית מדבר על אופנה כתופעה המשויכת לתרבות המערבית, ומעודד את המיתוס הנוצר 
סביב הערים הקוסמופוליטיות הגדולות )Gilbert, 2013; Rocamora, 2009(, שיח אשר דוחק לשוליים תווי פנים, צבעי עור, סוגי שיער ומבני גוף 
שאינם תואמים למראה השליט של 'האדם הלבן' )Owens Patton, 2006(. בנוסף, מחקרים מלמדים כי התקשורת המסורתית העוסקת באופנה 
מעודדת צרכנות מוגזמת, ומשלבת תוכן שיווקי אגרסיבי ללא הפרדה של ממש בין תוכן מערכתי לתוכן מסחרי בשל תלות כלכלית כמעט מוחלטת 

 .)Moeran, 2006( במפרסמים
שאלת מחקר

מטרת המחקר המרכזית בעבודה זו היא לבחון האם ובאיזו מידה מצליחים בלוגים עצמאיים—כאלה שאינם כפופים לתכתיבים חיצונים— לייצר שיח 
אלטרנטיבי ופלורליסטי יותר אודות אופנה ויופי. בתוך כך, אתמקד בשלושה ממדים מרכזיים:  

)1( הגדרת אידיאל יופי: כיצד מתדיינות בלוגריות אופנה עם אידיאל היופי האחיד והצר המוכתב 'מלמעלה' על ידי התקשורת המסורתית. 
)2( החדרת תוכן שיווקי וקריאה לצרכנות: האם ובאיזו מידה משלבים בלוגים עצמיים תוכן שיווקי בתכנים. כמו כן, אבחן את סוג המותגים אשר 

מובלטים בשיח הנפוץ בבלוגים בהשוואה לתקשורת המסורתית.
)3( מקומי מול גלובאלי: האם ובאיזו מידה משקפים התכנים המועלים לרשת עניין באופנה, תרבות, ושיח מקומי, מול הסתכלות החוצה: לערים 

מערביות גדולות, ולתרבות שיח ושפה לועזית בהשוואה למקובל בתקשורת.
מתודולוגיה

שיטת המחקר המרכזית במחקר זה היא ניתוח תוכן—איכותני וכמותני—של תכנים משמונה בלוגים ישראלים העוסקים באופנה, וארבעה ערוצי 
תקשורת מסורתיים- מרכזיים העוסקים באופנה בארץ ובעולם. שניים עשר גופי תוכן אלו נבחרו על בסיס מידת הפופולאריות וההשפעה שלהם. 
מידת הפופולאריות נקבעה על ידי PageRank: אלגוריתם המדרג את חשיבותו היחסית של דף עמוד הבית לפי כמות החיפושים, הגלישות 

והטראפיק המוערך של האתר, וגם על ידי  משאל מומחיות שריכז את תשובותיהן של למעלה מ-20 נשות מקצוע בתחום. 
מסגרת הדגימה מתמקדת בשנים שבין 2010 ל 2014. מתוך כל בלוג/ גוף תקשורת שנבחר לניתוח נדגמו 30 אייטמים בדגימה שיטתית. סך 

 .)N=360( הכול נותחו 240 אייטמים  מתוך שמונת הבלוגים ו-120 אייטמים מגופי תקשורת מסורתיים ישראליים ובינלאומיים
סכמת הקידוד שנוסחה  התמקדה בניתוח שלושת הממדים המרכזיים: )1( אידיאל יופי, )2( שילוב תוכן שיווקי ו )3( התמקדות גלובאלית למול 
לוקלית. בבדיקת מהימנות אשר נערכה בין שני מקודדים על כ- 16.5% מיחידות הדגימה )N=60( נמצאה מידת מהימנות מספקת בכל אחד 

מהמשתנים )79krippendorff's alpha=. עבור המבחן הנמוך ביותר(. 
ממצאים

בשל מגבלת מקום, אתמקד בממצאים המרכזיים בלבד.
הגדרת אידיאל היופי: 

בפרק זה נבחנו דימויים שהעלו בלוגריות לרשת בהשוואה לדימויים מהתקשורת המסורתית תוך התייחסות לגיל המצולמות, מבנה גופן, וצבע עורן. 
בניגוד לצפייה של מחקר זה, נמצא כי אידיאל היופי הנשי המוצג בבלוגים ממשיך את המקובל בתקשורת המסורתית ויותר מכך, במשתנים אחדים 
נמצא שדווקא התקשורת המסורתית היא שנותנת ייצוג נשי רחב ומעט הוגן יותר מאשר הבלוגים. הן בבלוגים והן בתקשורת המסורתית נמצא 
שגיל המצולמות לרוב צעיר )גילאי 20-30(, וגוון העור של המצולמות לרוב בהיר, אך מבחן המשווה בין ממוצעים הראה שדימויים מהתקשורת 

המסורתית הכילו ייצוג מעט רחב יותר גם לנשים מבוגרות ולנשים כהות ושחורות עור מאשר דימויי הבלוגים שנבחנו. 
בבחינת מבנה גופן של המצולמות נמצא כי בבלוגים ניתן ייצוג משמעותי יותר לנשים מלאות ולנשים במידות גדולות. יחד עם זאת, ההבדל שנמצא 
בין ייצוגן של נשים במידות גדולות בבלוגים אל מול התקשורת המסורתית איננו מוחלט ונובע מכך שאחד מהבלוגים שנבחנו במחקר הוא 'בלוג 
מידות גדולות'. כאשר בוחנים את ההבדל בין דימוי הגוף המוצג בתקשורת המסורתית לבין דימוי הגוף המוצג בבלוגים ללא הבלוג למידות גדולות, 

לא נמצא הבדל בין השניים.      
עוד נמצא כי מבנה התמונה הנפוץ בבלוגים זהה למקובל בתקשורת המסורתית: רובם המכריע של הדימויים יכילו מצולמת אחת, ממין נקבה, 

אשר עומדת במרכז התמונה בתנוחת דוגמנות פאסיבית.
החדרת תוכן שיווקי וקריאה לצרכנות: 

בפרק זה נבחנה מידת השילוב של תוכן שיווקי בטקסטים שהעלו בלוגריות אופנה לרשת, וסוג המותגים להם בוחרות עורכות הבלוגים לתת 
חשיפה בהשוואה למקובל בתקשורת המסורתית. להבדיל מערוצי התקשורת המסורתיים, שמונת הבלוגים שנבחנו אינם מתפקדים כגוף תקשורת 
רווחי. לעורכות הבלוגים כולן עובדות לצד כתיבת הבלוג שאיננו מהווה מקור פרנסה. עובדה זאת יכולה הייתה לשחרר אותן מכבלי העיסוק באופנה 
בהקשר מסחרי, ואכן, נמצא כי כמות התוכן השיווקי בבלוגים קטנה יותר בהשוואה למקובל בתקשורת המסורתית. יחד עם זאת ממצאי מחקר 
זה מצביעים על כך ש- 90% מתכני הבלוגים שנבדקו שילבו מידה כלשהי של תוכן שיווקי, 87% מהתכנים שילבו פרסום סמוי, ולמעלה ממחצית 
מהבלוגים שילבו בממוצע בין 5-10 אזכורי מותגים בכל תוכן. עוד נמצא כי גם בבלוגים, בדומה לתקשורת המסורתית, לא ניתנה כל העדפה לחשוף 
בפני הקוראים מעצבים מקומיים או חנויות קטנות על פני רשתות גדולות ומותגי על. סוגי המותגים שיקבלו בולטות בשיח המקובל בבלוגים זהה 
למקובל בתקשורת המסורתית: ניתנה העדפה לרשתות אופנה ומותגי יוקרה. חנויות קטנות, מעצבים מקומיים, ובוטיקים שאינם מחזיקים חברות 

יחסי ציבור ותקציב מדיה מסודר, יקבלו מקום קטן בהרבה בשיח, בדומה לנעשה בתקשורת. 
 Katz( ממצאים אלו מלווים בניתוח האופן בו מדברות בלוגריות על רשתות אופנה ומותגי על, ובדיון על מקומן של בלוגריות אופנה כמנהיגות דעה

 .)Jenkins, 2000( וכמעריצות )& Lazarsfeld, 1955
מקומי מול גלובאלי: 

בפרק זה נבחן פורמט הבלוגים, שפת הכתיבה ומידת השימוש בלעז, ואזכור מקומות וערים בעולם, זאת על מנת לאתר אלמנטים מקומיים מול 
אלמנטים גלובאליים בתכנים, ולבדוק עד כמה מציעים בלוגים ישראליים העוסקים באופנה מוצר מקומי בהשוואה למקובל בתקשורת המסורתית. 
ממצאי מחקר זה מצביעים על השפעה רבה של שפה, ואורח חיים אמריקאים על עורכות הבלוגים הישראליות: ברוב המקרים שנבחנו עושות 
הבלוגריות שימוש בפורמט מוכר של בלוגים העוסקים באופנה שנחלו הצלחה בחו"ל. גם מבחינת שפת הכתיבה ומידת השימוש בלעז נמצא 
שתכני הבלוגים הישראלים משלבים אחוז גבוה יותר של מילים לועזיות ואנגלית מהנהוג בתקשורת המסורתית הישראלית בתחום. כמו כן, בבחינת 
אזכור המקומות בעולם ממצאי המחקר חושפים נורמה חדשה המאפיינת בלוגים ישראלים: בעוד שהתקשורת הישראלית נותנת מקום בולט 
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בשיח לבירת האופנה המקומית – תל אביב, והתקשורת האמריקאית נותנת מקום בולט ביותר לניו יורק, בלוגים ישראלים שנבחנו מסתכלים בראש 
ובראשונה החוצה – עם בולטות מוחלטת לעיר ניו יורק בשיח שהם מציעים ברשת. בירת האופנה המקומית תל אביב מקבלת כמעט 10% פחות 

אזכורים בבלוגים הישראלים )ראה נספח 3(.
ממצאים אלו מלווים בניתוח השפה שהתבססה ברבים מהבלוגים העוסקים באופנה, כביטוי נוסף לנוכחותה של האנגלית בתרבות הישראלית 

בכלל )פירסט ואברהם, 2004(.    
דיון ומסקנות

ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שככל שהדבר נוגע לבלוגים ישראלים העוסקים באופנה הרשת אכן מצליחה להביא הרבה קולות חדשים, אך 
מעט מאוד תרבות שיח חדשה. אידיאל היופי בבלוגים דומה לזה המוצג בתקשורת המסורתית, ויותר מכך, גוון העור וגיל הנשים המוצגות בדימויי 
הבלוגים נמצא מגוון פחות, וצר אף יותר מהמקובל בתקשורת. כמות  המסרים השיווקיים בבלוגים נמצא קטנה מכמות המסרים השיווקיים 
המקובלת בתקשורת, יחד עם זאת רובם המכריע של תכני הבלוגים שנבדקו )90%( שילבו תוכן שיווקי, ללא כל העדפה לחשוף בפני הקוראים 
מעצבים מקומיים או חנויות קטנות על פני רשתות גדולות ומותגי על. עוד נמצא כי בלוגים ישראלים משלבים יותר אלמנטים גלובליים מהמקובל 
בתקשורת הישראלית בתחום: פורמט הבלוגים נשען על בלוגים דומים שנחלו הצלחה בחו"ל, תכני הבלוגים שנבחנו שילבו יותר לעז ואנגלית 
מהמקובל בערוצי התקשורת הישראליים, והמקום אשר מקבל בולטות גדולה ביותר בשיח הוא דווקא העיר ניו יורק. זאת בשונה מהמקובל בערוצי 

התקשורת הישראליים שנבחנו ובהם בירת האופנה המקומית תל אביב קיבלה את כמות האזכורים הגדולה ביותר.
ממצאי המחקר חושפים את התלות שלנו הצרכנים בתקשורת ההמונים גם בעידן העכשווי ובו משתמשים חופשיים לייצר תכנים באופן עצמאי 
ובלתי תלוי. החוקים הנוקשים שמשרטטת התקשורת המסורתית העוסקת באופנה ומכתיבים מהו יופי, מהי אופנה, איכן היא מתרחשת וכיצד 
יש לחשוב ולדון בשדה זה, חוקים אלו אינם נשברים בבלוגים הישראלים שנבחנו, ולהפך: במקרים מסוימים נראה שהכותבים החובבניים מאמצים 
חוקים אלו באופן מוחלט וגורף אף יותר. על אף מגבלותיו של מחקר זה אשר בחן זירה מצומצמת של בלוגים העוסקים באופנה בישראל, המגמה 
הרחבה יותר אשר עולה מנתוניו מצביעה על כך שכוחם של אמצעי התקשורת המסורתיים בעידן העכשווי אינו טמון דווקא ביכולת לייצר תכנים 
ולהפיצם להמונים, כי אם במקומה של התקשורת כגוף מרכזי אשר קובע את מסגור השיח, משרטט את 'חוקי המשחק' ומכתיב את אופיים של 

התכנים הנתפסים כראויים ליצירה ולקריאה.  

על דיגיטציה וחפצי זיכרון אישיים: המקרה של שימור ופרידה מקלטות וידאו )VHS( ישנות
ד"ר מתן אהרוני, המרכז הבינתחומי הרצליה

קשה לאתר בחנויות בישראל קלטות וידיאו ביתיות )VHS( ריקות המשמשות להקלטה. קלטות ילדים או קלטות ובהן סרטים לא נמכרות עוד. הן 
נעלמו יחד עם רוב ספריות הוידיאו וה-DVD שהיו פזורות בשכונות בישראל עד לפני כמה שנים. ניתן לשער שברוב הבתים בישראל קלטות הוידיאו 
חדלו מלשמש מדיה להקלטה. ספק אם מכשירי הוידיאו הביתיים משמשים את בעליהם. ההודעה שפורסמה בעיתונות בארץ ובעולם ביולי 2016 
על הפסקת ייצורם של מכשירי וידיאו ביתיים )Titcomb, 21.6.2016( לא באה בהפתעה. ייתכן שהיא הובילה חלק מהקוראים לחשוב מחדש על 
קלטות ומכשירי הוידיאו שברשותם ומה יש לעשות עימם. בקלטות וידיאו ניתן להיתקל גם בפינות רחוב, מונחות באופן מסודר לצד פחי אשפה או 
על ספסלי רחוב מחכות להיות מאומצות. את סרטי הוידיאו הישנים מבקשים רבים למסור באתר מסירת החפצים "אגורה". וכשמחפשים במנוע 
החיפוש "גוגל" את צמד המילים "קלטות וידיאו" עולות בראש החיפוש הצעות להמרת קלטות וידיאו לפורמט דיגיטלי כדי לשמר את הזיכרונות 
המשפחתיים שבקלטות המאובקות שנשמרות בארונות. היבטים אלה מעלים את השאלות על היחס של אנשים לחפצים תקשורתיים ישנים, 
ובאופן ממוקד לקלטות הוידיאו המשפחתיות ולסרטים שנרכשו וסדרות שהוקלטו, ועל אופני השימור הדיגיטליים והפיזיים ועל הפרידה מאותה 

מדיה אנלוגית.  
מתודולוגיה

במחקר נבחנות שאלות על מהות ומאפייני הקשר של אנשים לקלטות וידיאו, על זיכרונות משפחתיים ואישיים שקשורים למדיה, על תהליכי 
דיגיטציה לשם שימור התוכן ועל טקסי שימור ופרידה מהמדיה ומהחומר שבתוכה. נערכו ראיונות חצי מובנים עם 15 אנשים שמגדירים את קלטות 

 .)Hill, Thompson, and Williams, 1997( הוידיאו שלהם חפצים משמעותיים עבורם וכולם המירו חלק מהן לפורמט דיגיטלי
דרך קהילה פרשנית זו נוסף נדבך לגוף המחקר שעוסק ביחסים של בני אדם לחפצים ומקודם הדיון התיאורטי על תפקידם הסמלי של תמונות 
דום )סטילס( בעזרת מדיה חזותית נוספת – קלטות הוידיאו. במחקר נבחנות גם המשמעויות של תהליכי המרה דיגיטליים המיועדים לשימור והבדלי 
התפיסה של התוכן שהומר לפורמט דיגיטלי לעומת החפץ התקשורתי האנלוגי שהכיל את התוכן החזותי. כמו כן, מוסבר המתח שבין הרצון 

לשמר את החפץ לבין האופן שבו מבקשים להיפרד ממנו ומוצגים האופנים שנעשים לשם כך. 
רקע תיאורטי

1. דיגיטציה ושימור הזיכרון
מחקרים הקושרים את הדיגיטציה עם שימור הזיכרון ההיסטורי מתרכזים בפרקטיקות ובתהליכים מוסדיים, ארגוניים ומדיניים, הנעשים בעיקר 
נגישות  כגון:  נושאים  אופני השימור הדיגיטליים על  בוחנים את השלכות ההחלטות בדבר  ובאמצעי תקשורת אחרים. המחקרים  במוזיאונים 
לחומרים המשומרים והדמוקרטיזציה של ההיסטוריה )Thomas, 2004; Darnton, 2009(, על הדרך החדשה והמאתגרת שבה מוצגת, נצרכת 
ונחקרת ההיסטוריה בעקבות הדיגיטציה )Cohen & Rosenzweig, 2006( ועל עיצוב ושימור הזיכרון הקולקטיבי שנעשה בתיווך אמצעי תקשורת 
אלקטרוניים )Neiger, Meyers & Zandberg, 2011( ובתיווכם של אתרים מוחשיים וסמליים הממשטרים את הזיכרון הפרטי לטובת סיפורים 
היסטוריים אחידים ומקוטעים )בר און, 2000; נורה, 1993(. גם אינטרסים כלכליים ופוליטיים שמאחורי דיגיטציה של חומרים היסטוריים נבחנים 
)Dalbello, 2005(. המחקרים בוחנים גם את השלכות הדיגיטציה של העבר ושל ההווה על העתיד בתחום הידע הקולקטיבי ועל יחסי ההגפנה 

 .)Taylor, 2010 ;2016 ,( של האדם והטכנולוגיה )איידיembodiment relations(
 digitization for( או דיגיטציה משמרת )digital preservation( תהליכי דיגיטציה מסווגים ומוגדרים לפי שני סוגי שימור עיקריים – שימור דיגיטלי
preservation( )Conway, 2010(. ההבדל ביניהם קשור, בהתאמה, ליחס לחומר – בין שימור החפץ הפיזי והערך שלו לבין יצירת מוצר חדש 

 .)ibid( דיגיטלי. בחירת סוג השימור מעלה דילמות ביחס להשלכות של סוג השימור, על ערכו של החפץ ועל היחס אליו
נושאים אלה נבחנים במחקר זה בהקשר האישי והמשפחתי ביחס למסורת ולזיכרון ובהחלטות על אופני השימור והפרידה מקלטות הוידיאו 

הביתיות. 
2. הקשר בין האדם לחפצים )משמעותיים(

בני אדם ביקשו מאז ומתמיד לתת משמעות לחפצים. מבין מגוון החפצים שסובבים את האנשים ישנם חפצים משמעותיים עבורם, המשמשים 
 Miller,( להזדהות עם מה שהם מייצגים, עם הסגנון שלהם, עם מיקומם החברתי ועם יכולתם לקשר לאנשים אחרים ולהבין עצמם ואת סביבתם

 .)1994
עוברים  הם  כיצד  החליפין שלהם:  יכולת  את  לבחון  מבקשים  לחפצים משמעותיים  אנשים  שבין  ביחסים  שעוסקים  אנתרופולוגים  מחקרים 



86

טרנספורמציה ומהן יכולות ההשפעה שלהם )Miller, 400(. בחינות נוספות קשורות לסדר ולארגון שלהם. לדוגמא, כיצד החפצים מאורגנים 
ומסודרים במוזיאונים בזמנים שונים ובתרבותיות שונות ולבחינת החוויה שמייצרים החפצים )ibid(. כמו כן, נבחנים השינויים וההתפתחויות של 
החפצים עם השנים, כמו שינוי שחפץ עובר מרגיל ויומיומי, מאופנתי וצרכני לבעל הילה של מסורת. חפצים נבחנים ומקבלים משמעות ביחס 
לאחרים וגם ביחס לחפצים דומים להם, המשויכים לתרבויות אחרות )ibid, 401(. את החפצים בוחנים גם ביחס לנורמות תרבותיות וחברתיות 

 .)ibid, 404( ולהיבטים מגדריים
בגישה אנתרופולוגית זו החפצים נתפסים כמו שפה: הם נפרדים מהטבע הפיסיקלי שלהם ומהקונטקסט הפונקציונאלי ומטופלים כסימנים. 
החפצים נתפסים כיחידות משמעות ונשאי מיתוסים )ibid, 406(. אך חפצים אינם מילים, אלא צורות חזותיות שפועלות ביעילות בגלל שהן נתפסות 
טבעיות ואובייקטיביות יותר ממילים. החפצים גורמים לשכוח שהם חלק מקודים תרבותיים ולא חלק טבעי מהסביבה )ibid, 407(. לפיכך, קל 

 .)ibid, 409-410( לקשרם גם לזהות לאומית, אתנית וקהילתית. הם מייצגים אנשים בזכות המטען הסמלי שהם נושאים עימם
יחס זה שנוצר בין חפצים משמעותיים לאנשים אינו מבטא דיכוטומיה של אדם-חפץ, אלא יחסי הגפנה )embodiment( המשלבים אדם וחפץ. את 
גישה זו מציג מרסל מוס )2005( בקרב שבטים ביחס למתנה. המתנה, על פי המאורים, מלווה בנשמה של האדם, ה"האו", שהוא הכוח הרוחני 
של האדם ולכן חייבים להחזירה, אחרת עלול לקרות אסון )שם, 48-45(. אך תפיסה זו אינה מיוחסת רק למסורתיות שבטית לא מערבית, אלא 
גם בחברה הקפיטליסטית תהליכי סוציאליזציה ושיטות שיווק קושרים את החפץ לאדם )Sut, 1990: 29-26(. התרבות הדיגיטלית מובילה לחוות 

חפצים וטכנולוגיות חומריות כחלק בלתי נפרד מעצם החוויה של הגוף שלנו )איידי, 2016: 88(. 
בהמשך לגישה האנתרופולוגית, צ'יקסנטמיהאיי )Csikszentmihalyi, 1993( מסביר את הקשר שבין חפצים לבני אדם מתוך גישה פסיכולוגית 
 Csikszentmihalyi and Rochberg-Halton,( בעזרת מחקר שערך בקרב 82 משפחות בשיקגו, ארה"ב, שהציגו את חפציהם המשמעותיים
1981(. לטענתו, מעבר להישענות של האדם על חפצים כדי לשרוד ולשם נוחות, התמיכה של האדם בחפצים היא גם פסיכולוגית: החפצים 
משמשים כדי לייצב, לגבש ולסדר מחדש את העצמי )Csikszentmihalyi, 1993: 22(. הם עושים זאת בשלוש דרכים עיקריות: החפצים מדגישים 
את כוח האדם, את האנרגיות שלו ואת מיקומו בהיררכיה החברתית וכלכלית. כך לדוגמא, ישנם חפצים של כוח אליהם נקשרים, כגון: רכבים, 
אביזרי התעמלות, כלי עבודה ורהיטים. החפצים גם מספקים את תחושת ההמשכיות של העצמי על פני זמן. הם מתייחסים לעבר, להווה ולמטרות 
בעתיד, כמו כלי נגינה שבעבר שימש את בעליו או תמונות, מגפי טיפוס בלויים ויומנים אישיים ישנים. החפצים גם מספקים עדות למיקום האדם 

 .)ibid, 23( ברשת החברתית ומבטאים את העצמי המגדרי והגילאי
יחסים אלה באים לידי ביטוי באופנים שונים גם ביחס לחפץ התקשורתי המשמעותי אך חסר השימוש עבור המרואיינים במחקר – קלטות הוידיאו 
הישנות. הקשר שלהם לחפץ זה והפעולות שהם עושים עימו מוצגים בממצאי המחקר בשלושה היבטים מרכזיים: א.( תהליכי שימור ב.( דרכי  

פרידה ג.( הקשר לחפץ והכוח המאגי שמיוחס לחפץ. 
ממצאים

קלטות הוידיאו הביתיות מוגדרות במחקר זה כמזכרות פרטיות מוצנעות ומקודשות, שלהן מייחסים המרואיינים כוח מאגי הדומה במהותו לכוחן 
של תמונות דום )סונטג, 1979(. אך הן שונות מהתמונות בנגישות אל החומרים המצולמים ובתפיסה של המדיה עצמה. הקלטות מוצגות במונחים 
של חוויות, רגשות ושל זיכרונות נעימים. מלבד הרגש הנוסטלגי שנלווה להן, הן מוצגות כחלק ממסורת ומורשת משפחתית שקושרת את כולם 

יחדיו, ולעיתים גם מוצגות כחלק בלתי נפרד מהגוף ומהזהות של בעליהן. 
בתהליך  תוכנן:  ואת  אותן  שנועד לשמר  כפול  נעשה מהלך  התוכן שבקלטות,  מאיבוד  והחשש  המגנטית  הטכנולוגיה  בשל ההתיישנות של 
של דיגיטציה מומרות קלטות ביתיות שמתעדות אירועים משפחתיים לפורמט דיגיטלי )בעיקר DVD( כדי לשמר את תוכנן. תהליך זה מוצג 
כאינסטרומנטלי והוא מלווה בחוסר בטחון ואי-אמון בדיגיטציה. כמו כן, נמצא כי תהליך הדיגיטציה כמוהו כמעשה התרגום – הוא משנה את הערך 

האותנטי שיוחס לקלטות ואף את תוכנו, שמוצג כפחות איכותי ולא תמיד קריא. 
מצב זה מוסיף ומחזק את הקשר הרגשי למדיה האנלוגית – לקלטות. החשובות ביותר לבעליהן, שהומרו דיגיטלית, נשמרות בארגזים בארונות 
הבתים ובמחסנים, כך שהן לא נגישות מבחינת נראות פיזית ולא נגישות טכנית )בשל היעדרו של מכשיר וידיאו תקין(, אך עצם התחושה של 

קרבה לקלטות היא שמקנה את הביטחון לבעליהן. 
תהליך הבחירה מה ראוי לשמר קשור לתוכן, למחיר ההמרה, לתפיסה מה מתאים לשימור הזיכרון ומה ישמש את המשפחה ויעבור בירושה. 
מתוצאות הבחירה נותרות קלטות שמהן מבקשים להיפרד. אלה בעיקר קלטות סרטים שנרכשו וסדרות שהוקלטו. הפרידה מהן נעשית בדרך של 
העברה ומחזור. היא נובעת מהתחושה שאסור להשמיד קלטות שליוו את המרואיינים בחייהם ושיש בהן משהו מהבעלים שלהן. לפיכך, הן נמסרות 

לקרובים ולזרים שמעוניינים בהן ובמקרים אחרים הן נמסרות למחזור, מתוך תחושה שגם כך יתגלגלו לצורה אחרת ולא יושמדו. 
קוצר היריעה אינו מאפשר להציג ציטוטים והסברים תיאורטיים למיוחס לקלטות. אולם ציטוט אחד נבחר, של אבי )פנסיונר בן 57(, מדגים ומסכם 

חלק מהממצאים שהוצגו על התפיסה הרוחנית-מאגית של הקלטות ועל איבוד ההילה שנובע מהדיגיטציה:
"אני העברתי את כל מה שצילמתי לקלטות גדולות, לווידיאו. אבל הווידיאו גם כבר לא בשימוש.. אז לפני שנתיים-שלוש העברתי את כל הקלטות 
לדיסק. את הקלטות החשובות ביותר השארתי במחסן, הן אצלי עדיין... את הסרט מהחתונה שלי שמרתי... אז יש לי את הדיסק בבית ובמחסן יש 
לי את הקלטת... היה לי מקום אז שמרתי... אולי כי קצת רגשית אני מחובר עוד לקלטת. של החתונה, הבריתה של הבת שלי.. העדפתי להשאיר 
אותן. למרות ששנים לא פתחתי ולא ראיתי אותן. כמעט ולא צפינו בהן בכלל [...] הבת הגדולה שלי ממש גדלה על הטכנולוגיה של הווידיאו אז 

אני חושב שהקלטות חשובות ומסמלות איזה משהו עבורה. יש ערך נוסטלגי לדברים וזה [תהליך הדיגיטציה] מאבד איזשהו ערך שהיה פעם".
 

"לא ראוי וחסר חשיבות": דיוני מחיקה בויקיפדיה העברית כזירה של מאבק על גבולות חברתיים  
גב' ענת לשניק, אוניברסיטת חיפה

מדיניות המחיקה והדיונים המתקיימים סביב הכללתם או אי הכללתם של ערכים בויקיפדיה מציבים שאלות רחבות הנוגעות למשמעותה של 
אנציקלופדיה שיתופית, חינמית ומבוססת קוד פתוח בעידן העכשווי. מחקר זה מציע בחינה של דיונים שהתנהלו ומתנהלים בדפי השיחה בויקיפדיה 
העברית סביב ערכים שנערכה לגביהם הצבעת מחיקה. תוך שימוש בכלים של ניתוח שיח, מטרת המחקר היא לבחון את המשא ומתן סביב ייצור 
הידע האנציקלופדי והאופן שבו הוא נתפס בעידן המאופיין בספקנות סביב סוגיות של מעמד, היררכיה ואיכות המידע )Van Zoonen, 2012(, כפי 

שהדבר בא לידי ביטוי בויקיפדיה.     
שאלות הנוגעות לסוג המידע שראוי לכלול באנציקלופדיות, כמו גם לאופן ארגונו והצגתו, אינן חדשות ובאו לידי ביטוי בדרכים שונות לאורך 
ההיסטוריה )Kenny, 1991; Loveland, 2013(. בעוד שרבות מסוגיות אלו רלוונטיות גם במקרה של ויקיפדיה, הרי שמאפייניה הייחודיים, כמו 
גם מגוון שינויים סוציו-תרבותיים, מסבכים את סוגיית סימון הגבולות באנציקלופדיה המקוונת. ראשית, בעוד עורכי אנציקלופדיות מסורתיות 
ומגבלות העמודים, הרי  אילוצים כלכליים  )גם( בשל  זכו להיכלל בה  ובין אלה שלא  בין התכנים שזכו להיכלל באנציקלופדיה  ערכו סלקציה 
שהסביבה הטכנולוגית שבה פועלת ויקיפדיה מאפשרת לעורכי התכנים בה להיות משוחררים לכאורה משיקולים אלו. שנית, בניגוד לתדמית 
הסמכותית שיוחסה למידע האנציקלופדי בעיקר מאז המאה ה-Sullivan, 1990( 18(, מיזם ויקיפדיה פועל בסביבה חברתית-תרבותית המאופיינת 
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באמביוולנטיות גדולה יותר סביב ידע המועבר בידי מומחים )Van Zoonen, 2012(. כך, התוכן הראוי להיכלל באנציקלופדיה וזהות כותביו ועורכיו, 
כמו גם הרקע שלהם, נתפסים כעת כפתוחים וגמישים יותר. שלישית, אם בעבר משמעות מחיקת ערכים מאנציקלופדיות הייתה אי הכללתם 
בספרים והעדר ידע לגבי המשא ומתן שבמסגרתו התקבלה ההחלטה לא להכליל את הערכים, הרי שבמקרה של ויקיפדיה, גם כאשר ערך מסוים 
נמחק, המשא ומתן שהתנהל בין הכותבים והעורכים סביב מחיקתו נותר חלק מהאתר, ובכך מייצר קורפוס מחקרי נגיש המאפשר הצצה אל 

"מאחורי הקלעים" של תהליכי ייצור וסינון המידע.   
אף על פי שאי הבררנות שאפיינה את ויקיפדיה בתחילת דרכה התיישבה עם מטרת הפרויקט הראשונית, עד מהרה החליטו עורכי ויקיפדיה כי 
עליהם לנקוט מידה מסוימת של סלקטיביות בנוגע לתכנים, על מנת שהאנציקלופדיה לא תיתפס כמרחב אינטרנטי של תוכן מגובב. בהתאם 
לכך, נוסחו קווים מנחים על מנת לייצר סטנדרטיזציה של תהליכי הפקת התוכן ועריכתו )Jemielniak, 2014(. דוגמא לכך היא מדיניות המחיקה 
של ויקיפדיה, העומדת במוקד מחקר זה. באופן כללי ניתן לומר כי ערכים שנחשבים לא מתאימים או לא רלוונטיים מוצעים למחיקה על ידי עורכי 
 Bruns,( ויקיפדיה. במקרים אלו, הערכים מועלים לעמוד ייעודי שבו מתקיים דיון בין העורכים ושבסופו הם מחליטים אם למחוק את הערך או לא

.)2008
שאלת המחקר

לאור מאפייניה הייחודיים של ויקיפדיה, מחקר זה בוחן את השיח המאפיין את המשא ומתן סביב הגדרות של ידע "ראוי" ו"לא ראוי", כמו גם תפיסות 
מקומיות הנוגעות לתפקידה של ויקיפדיה ומשמעויותיה, בעידן המאופיין במתח מתמשך בין תפיסות מודרניות ופוסט-מודרניות בסוגיות הקשורות 

.)Van Zoonen, 2012( לאמת, ידע, וסמכות במרחב שגבולותיו נזילים
מתודולוגיה

הערכים שנותחו נבחרו מתוך העמוד "הצבעות מחיקה לפי נושאים" )אישים, פוליטיקה, מיניות ועוד(, הכולל 27 קטגוריות המאגדות את 601 
הערכים שהועמדו להצבעות מחיקה )אלו שנמחקו כמו גם אלו ש"שרדו" את ההצבעה(. מכל קטגוריה נבחר לפחות ערך אחד לניתוח. הקורפוס 
המחקרי מורכב מערכים שבהם הדיון כולל משתתפים רבים, שכן הדבר עשוי להעיד על היותם של אותם ערכים שנויים במחלוקת במיוחד, ועל כן 
 Machin & Mayr,( עשירים במיוחד בחומרים הדיסקורסיביים שניתן לאתר בהם. הניתוח עושה שימוש בכלים מתודולוגיים לניתוח שיח ביקורתי

       .)Krzyzanowski & Wodak, 2009( וניתוח אסטרטגיות דיסקורסיביות ארגומנטטיביות )2012
    

בנוסף, בספרו "סדר השיח" )2012( מציע פוקו אמצעים פרקטיים לניתוח שיח ביקורתי שמטרתו לחשוף את הדרכים שבהן השיח והפרקטיקות 
שלו מגדירים גבולות חברתיים ומייצרים משטר משמעות. פוקו טוען כי על הניתוח להקיף את צורות ההדרה, ההגבלה והניכוס של הידע על ידי 
חשיפת קטגוריות התיחום, הסיווג וההדרה ה"חיצוניות" וה"פנימיות" של השיח, תוך מתן תשומת לב לקטגוריות תנאי השיח. מחקר זה עושה 

שימוש במודל המוצע על ידי פוקו, על מנת לחשוף את מנגנוני הכוח כפי שהם באים לידי ביטוי בדיונים בויקיפדיה. 
ממצאים ודיון

באופן כללי, ניתן להציב את עורכי ויקיפדיה המשתתפים בדיונים על פני רצף שבקצוותיו שתי גישות עיקריות לאופי המיזם: גישת "הבזאר", הרואה 
 Raymond,( בויקיפדיה שוק שבו יש מקום לכל נושא; וגישת "הקתדרלה", הדוגלת בויקיפדיה סלקטיבית, שכוללת רק מידע שראוי שיופיע בה
2001(. עם זאת, בלי קשר לגישה הכללית שבה נקטו העורכים, נמצאו שלוש הנחות יסוד מרכזיות בנוגע לאופיה של ויקיפדיה שהיו משותפות 

לרובם, גם אם הם נחלקו ביניהם בנוגע לאופן שבו יש לפרש הנחות אלה. אציג כעת את הנחות היסוד הללו.
חשיבות

עורכי ויקיפדיה לרוב מסכימים כי המידע המתפרסם באתר צריך להיות מידע חשוב. עם זאת, מדדי הגדרת החשיבות שנויים במחלוקת ומשתנים 
מערך לערך. למשל, עורכים המאמינים כי ויקיפדיה צריכה להיות יותר סלקטיבית באשר לתכניה טוענים כי יש למחוק נושאים מסוימים היות שהם 

אזוטריים. למשל, ההצדקה למחיקת הערך "הופו" – טופו דמוי בשר אדם – הייתה שהוא "טיפשי מדי":
"זה הופך מאנציקלופדיה שבאים אליה לדעת איזה הצמח הנפוץ במדגסקר [...] לוואללה – תראו איזה קטע סבבי באינטרנט שמישהו המציא סויה 

שהטעם שלה כמו של בשר אדם".     
נושאים מסוימים נחשבים פריפריאליים או רחוקים מדי מהמרכז הגיאוגרפי ולכן לא זכאים לערך, כגון כפר בתימן שנמחק ברוב קולות. גם 
השתייכותו של נושא לפריפריה החברתית שימשה כעילה למחיקה, לדוגמא במקרה של ערכים על נשים שנוטים להימחק יותר מאשר ערכים על 
במקביל, רוב הטענות המזוהות יותר עם גישת הבזאר  גברים. חנה קפרא, מהנדסת מטוסים מתקופת קום המדינה, מהווה דוגמא לכך. 
לגבי נושאים שהוגדרו על ידי עורכים מסוימים כ"לא חשובים מספיק" הן שהערכים למעשה כן חשובים. לדוגמא, בתגובה לטענה שעלתה בדיון 
המחיקה של הערך "פנזין MFM" לגבי היותו "מּוּכר למספר פריקים בשקל", טענו דוגלי גישת הבזאר כי "הוא מּוּכר" ואפילו "נכתבו עליו כתבות 

בעיתון".      
נראה אפוא כי ההגדרה של חשיבות שואבת מתפיסות מסורתיות יחסית של מה נחשב לחשוב. גם טיעונים מטעם הדוגלים בגישת הבזאר לא 
קראו בדרך כלל תיגר על תפיסות הגמוניות כאלה כצידוקים להכללה. כלומר, מהניתוח עולה כי מדדי החשיבות של האנציקלופדיה המסורתית 

נותרו הפונקציה המארגנת גם במקרה של הטקסט הויקיפדי, על אף האפשרות הטכנית לאתגר שיח זה. 
אמינות

הנחת יסוד משותפת נוספת הייתה כי על המידע המופיע בויקיפדיה להיות אמין. גם במקרה זה, הטיעונים חשפו את המחלוקת המתקיימת 
סביב הגדרת המושג. הבדלים לגבי תפיסת אמינותם של מקורות שונים שיקפו מתחים תרבותיים הקשורים לתפיסות של מדיה חדשים ותרבות 

פופולרית, כמו גם לירידת אמון הציבור במידע המועבר על ידי מדיה מסורתיים ומקורות אחרים.     
עורכים מסוימים ראו במדיה החדשים מקור אמין. מספר החיפושים בגוגל נתפס כמדד לפופולריות הנושא, והאינטרנט נתפס כאפיק פרסום 
לגיטימי. עורך אחד שהתנגד למחיקת ערך על אושיית פייסבוק מוכרת הסביר כי "העולם הוא לא אותו עולם של לפני 10 שנים, והיום החשיבות 
של אנשים הרבה פעמים לא רק מתועדת בעולם המקוון, אלא זוהי תכלית החשיבות שלהם". לעומת זאת, עורכים אחרים הסבירו כי האינטרנט 
אינו מקור סמכותי ומייצג תרבות נמוכה. עורך הדוגל בגישה זו טען לגבי אותה אושיית פייסבוק: "מביך שיש ערך על מישהי שתהילתה מבוססת 

על תמונות שהיא מעלה לפייסבוק". 
ידע מומחים נתפס גם הוא כשנוי במחלוקת. בעוד שאפשר היה לשער כי הדוגלים בגישת "הבזאר" יתמכו בהכללת ערכים גם בהיעדר סימוכין, 
במקורות  האמון  חוסר  בפועל, הצידוק הפופולרי ביותר המשמש לשכנע אחרים לא למחוק ערך הוא ש"המידע מבוסס [על] ידע מומחים". 
סמכות מסורתיים מביא לעתים קרובות לכך שהעורכים בעצמם משמשים כמדד רלוונטי לאמינות הנושא. צידוקים בעד ונגד מחיקת ערכים 
התבססו על טענות כגון "שמעתי על זה", או לחלופין, "אני לא מכיר". התבססות זו על העצמי כמדד לחשיבות הידע מצביעה על המתחים 
 .)Van Zoonen, 2012( האפיסטמולוגיים המתקיימים לגבי מקורות ידע סמכותיים ועל המקום ההולך וגובר של החוויה האישית כמדד לסמכותיות

שירות לציבור
ויקיפדיה כפלטפורמה שנועדה לשרת את הציבור. אך גם במקרה זה, נתגלעו חילוקי דעות סביב  יסוד שלישית נגעה להגדרתה של  הנחת 
הגדרת אותו "ציבור". באופן כללי, יש שתופסים את הציבור כמורכב מיחידים רבים, הנחשפים באופן סלקטיבי למידע שמעניין אותם; אחרים, 

לעומתם, תופסים את הציבור כקולקטיב של אנשים בעלי אמות מידה דומות וערכים משותפים.      



88

 
בהמשך להליכי ההדרה שמציע פוקו, נראה כי הליך האיסור היה הבולט ביותר. טיעונים בעד מחיקה התמקדו בהיותם של הערכים מיניים, פוגעניים 
ובעלי השפעה חברתית שלילית, כמו במקרה של ערכים שהוגדרו כ"לא חינוכיים": "אני הורה לשתי ילדות ואני ואישתי עובדים קשה על חינוך 
הבנות. תחשבו על ההשלכות של כתיבת ערך על דמות כזו". דיונים ענפים מתקיימים סביב ערכים המערבים סוגיות לאומיות. למרות שויקיפדיה 
היא מיזם בינלאומי, רוב דוברי העברית חיים בישראל ולכן היא נתפסת בעיני עורכים מסוימים כבעלת אוריינטציה לאומית. בהתאם לכך, ישנה 
מחלוקת רבה סביב ערכים כמו אלה העוסקים בחללי צה"ל. מצד אחד, העורכים לא רוצים שויקיפדיה תהפוך לעוד אתר הנצחה; מצד שני, חלקם 

רואים את תפקידם הציבורי, בין השאר, כמשמרי המורשת הישראלית.
סיכום

מגוון אסטרטגיות השיח המשמשות להצדקת החלטות בנוגע לגורלם של ערכי ויקיפדיה מדגים את האופנים שבהן קהילת ויקיפדיה מגדירה 
ומאתגרת גבולות חברתיים בנוגע לידע הנתפס כ"לגיטימי". המחקר מדגים כיצד תפיסות מודרניסטיות של ידע אנציקלופדי, המאופיינות בהיררכיות 

מפורשות בנוגע לחשיבות, אמינות וערך מוסרי, ממשיכות לבוא לידי ביטוי.       
 

יחד עם זאת, בעוד שבאנציקלופדיות מסורתיות תהליך קבלת ההחלטות עבור ערכים מחוקים לא היה נגיש, וערך מחוק היה זהה לערך לא קיים, 
כיום ישנה קטגוריה נפרדת המהווה חלק מהאנציקלופדיה ונקראת "ערכים מחוקים". בהמשך לכך, ניתן להתייחס לאמירתו של פוקו ב"תולדות 
המיניות" )1997[1976]( כי בכל איסור חברתי קיים ממד פוליטי, ובאופן בלתי נמנע, גם התנגדות אליו החושפת את המנגנון ומעלה על פני השטח 
את יחסי הכוחות המובלעים רוב הזמן. גם בהקשר זה, האיסור המפורש המוחל על ערכים מגביר את העיסוק החברתי והרצון להיחשף אליהם. 
מכאן שלמרות התקיימותם של הליכי ההדרה, במובן הרחב, ערכים אלו יכולים לשמש, אולי לראשונה, גם ככלי להתנגדות פוליטית, כפי שאכן 

ניתן היה לראות בשיח הציבורי שהתעורר בדיוק סביב ערכים כאלה בויקיפדיה העברית בתקופה האחרונה.

בגידות 2.0: שיח הבגידה בבני זוג במרחב הווירטואלי
מר עופר כרמל, אוניברסיטת חיפה

במחקר זה אני בוחן את האופן שבו מתנהל משא ומתן סביב משמעות הבגידה בבני זוג – ומתוך כך, גם סביב משמעות הזוגיות המונוגמית – 
בקרב משתתפי פורום ישראלי מקוון פופולרי בנושא בגידות. על רקע התפיסה החברתית ההגמונית של המונוגמיה כאידיאל רצוני שאליו שואפים 
רוב החברים בקהילה הרחבה, משתתפי הפורום מציגים גישה המאתגרת את השיח הדומיננטי ומכוננת את הבגידה כפרקטיקה טבעית, נורמלית 
ומועילה. תוך שימוש בכלים של חקר שיח ביקורתי, אני מנתח את הדרכים שבהן חברי הפורום מצדיקים ומתרצים את התנהלותם הלא-מונוגמית 
וקושר בין האופן שבו המשתתפים מדברים על הבגידה לבין אידיאולוגיה ניאו-ליברלית השמה במרכז ערכים של אותנטיות, בחירה צרכנית ומימוש 

עצמי.  

רקע תיאורטי
הציפייה לנאמנות רומנטית ומינית כלפי בני זוג מהווה את אחד הכוחות הממשטרים החזקים בחברה המערבית, אשר זוכה לגיבוי ולעידוד חוקי 
וערכי ממוסדות החברה )Anderson, 2010; Conley at al., 2013(, על פי תפישה זו הגבר והאישה המונוגמיים נדרשים לנאמנות לאורך כל שלבי 
הזוגיות מבחינה מינית )לקיים יחסי מין רק זה עם זה(, רגשית )להפגין אמפתיה, אינטימיות ואהבה זה כלפי זה( וחברתית )לייצר תא משפחתי 
ומשק בית כלכלי( )Rubington & Weinberg, 2007(; זאת על אף העובדה שאי-נאמנות זוגית קיימת מאז ומעולם, ומחקרים כמותיים מצביעים 
על כך שהיא אף שכיחה למדי )Laumann et al., 2004; Cooper, 1998(. אי-נאמנות זוגית מומשגת על פי רוב כ"בגידה", והיא בעלת קונוטציות 

.)Conley et al., 2013( שליליות במדינות המערב
למרות קיומם של כוחות ממסדיים המעודדים אנשים לבחור בדרך חיים מונוגמית, המונוגמיה נתפסת עבור רוב האנשים כבחירה רצונית ולא 
כאילוץ חברתי )McLean, 2004(. מבחינה זאת, זוגיות מונוגמית מהווה חלק מהסדר ההגמוני )Gramsci, 1971(, כלומר חלק ממערכת חברתית 
המונעת על ידי יחסי כוח תרבותיים, כלכליים ופוליטיים אשר מגדירה את הערכים והנורמות ה"מובנים מאליהם" שחברי הקהילה משיתים על 
ומיניות  ולא אידיאולוגיים. מחקר רב לאורך השנים בחן את השיח ההגמוני בהקשר הספציפי של מין  עצמם, הנתפסים כנייטרליים, רצוניים 

 .)Rambukkana, 2015 ;2002 ,( ואת הקשרים בינו לבין מוסד המשפחה, האהבה הרומנטית, ועוד )ר' למשל אילוזFoucault, 1978, 1985(
האינטרנט הפך במרוצת השנים לאחד האתרים המרכזיים ליצירה ולתחזוק של מערכות יחסים בין-אישיות, ובהן מערכות יחסים רומנטיות ומיניות 
)Underwood & Findlay, 2004; Smith & Duggan, 2013(, כמו גם לשיח פתוח על מין ומיניות. שיח הבגידה ברשת מאפשר חילופי דברים 
באופן אנונימי ודיסקרטי, כאשר דווקא אי ההיכרות האפשרית עם זהות המשתתפים מעודדת פתיחות. הפעילות ברשת מאפשרת הצגת זהות 
 Papacharissi,( הנגזרות מהבחירה להעביר מסרים בתקשורת טקסטואלית מקוונת )בתנאים שונים מחיי היומיום בעזרת הזדמנויות )או מגבלות

  .)2002
איסוף הנתונים ודרכי הניתוח

קורפוס הניתוח לקוח מפורום מקוון העוסק ב"בגידות" )על פי הטרמינולוגיה שבה משתמשים המשתתפים( ואשר קיים במשך כעשור. פורום זה 
נבחר לאור הפעילות הערה והמתמשכת בו. דגימת הטקסטים התבצעה באמצעות שילוב של: 

)1( סקירת ארכיון הפורום ומעקב אחרי השיח המתנהל בו בזמן אמיתי לאורך שנתיים. 
)2( דגימה שיטתית של שיחות שנמשכו יותר משלושה ימים רצופים או שהובילו ליותר מ-50 תגובות. 

)3( דגימה אסטרטגית של שיחות שעניינן הצטרפות או עזיבה של משתתפי הפורום וכן שיחות מטא-דיסקורסיביות כגון מדריכים ותקנונים, שבהם 
נוסחו במרוכז כללי התנהגות נאותים במרחב.

 Scott & Lyman,( הסוציולוגיה של הדיבור ,)Faicrlough, 2010; Machin & Mayr, 2012( כלי הניתוח משלבים בין כלים של חקר שיח ביקורתי
1968( וניתוח שיח מטאפורי )Lakoff & Johnson, 1980(. בשל אופיו של הפורום כאתר שבו מתקיים שיח על פרקטיקות שנויות במחלוקת 
חברתית, השיח נבחן באמצעות שילוב של המודל התיאורטי שמציעים מרווין סקוט וסטנפורד ליימן ביחס להצדקות )justifications( ולתירוצים 
)excuses( )Scott & Lyman, 1968(, עם זה שמציע תיאו ואן ליוון לניתוח שיח של לגיטימציה )legitimation( )Van Leeuwen, 2007(. נוסף 
לכך, ביצעתי ניתוח של המטאפורות שבהן השתמשו המשתתפים, וזאת על בסיס הגישה הרואה במטאפורות כלים קוגנטיביים בעלי חשיבות 
המצביעים על הדרכים שבהן בני אדם חושבים על רעיונות ומושגים שונים ומעניקים להם משמעות )Lakoff & Johnson, 1980(. בשלב האחרון, 
ניסיתי לקשור בין המימושים הלשוניים של המשתתפים בפורום לבין אידיאולוגיות ותפיסות עולם רחבות, זאת בהתאם לתוכנית המחקרית הרחבה 

 .)Fairclough, 2010( של חקר השיח הביקורתי
ממצאים

ברמה השיחנית, המשגת הבגידה מתבצעת על פי רוב תוך הבניה של ניגוד מבני מפורש או מובלע בין מערכת היחסים הזוגית הממוסדת לבין 
מערכת היחסים ה"בוגדנית". במילים אחרות, הבגידה מקבלת את משמעותה מתוך הקשר שלה לפרקטיקה הנתפסת כנורמטיבית יותר )ר' איור 
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.)1
אחד הצירים השיחניים המרכזיים שסביבם מתארגן שיח הבוגדים ושדרכו מתעצבת מערכת היחסים המומשגת בין המונוגמיה למערכת הלא-

מונוגמית הוא ציר של אמת ושקר. חיי הבוגדים מומשגים כתנועה מתמדת בין מרחב של "אמת" למרחב של "שקר", כאשר הרצון לחיות חיים 
 Scott &( אמיתיים יותר ולא לשקר לעצמי מובנה כהצדקה, המגדירה מחדש את הבגידה כפעולה חיובית מאחר שהיא מאפשרת מימוש עצמי
Lyman, 1968, p. 52(. כך למשל הסביר מצטרף חדש לפורום מדוע הוא בוגד: "לבנות לעצמי זהות חדשה, נטולת עכבות ומעצורים כמו בחיים 

 
האמיתיים ולבנות לעצמך קשר חדש שהבסיס שלו הוא שלא משקרים אחד לשני, זה מרגש אותי". כאשר הדיון התפתח, פירט אותו משתתף: 

"כולנו משקרים טיפה לעצמנו ולא חיים את החיים שהיינו רוצים לחיות, אלא את החיים שמצפים מאיתנו לחיות".
יותר של חיים  המעבר מעולם המונוגמיה לעולם הבגידות מומשג אפוא כפעולה של שחרור מהעולם הכפייה השקרי ומעבר לעולם אמיתי 
"אותנטיים". עולם המונוגמיה מובנה כשקרי לא רק משום שהוא כרוך בשקרים ובהסתרות בגלל פעולת הבגידה, אלא מפני שהוא אינו משקף את 
המציאות כהווייתה. כפי שהסביר אחד המשתתפים בציניות: "ברור שיכול להיות שהכול מושלם בבית... אני אפילו מכיר הרבה אגדות שמספרות 
על זה. )...( אבל אם התכוונת בחיים האמיתיים... אז כנראה שלא יכול להיות". על פי הבניה זו, זהו עולם שבו אנשים פועלים מתוקף מגבלות 
חיצוניות ולא מבטאים את אישיותם האמיתית. כפי שהסביר בתסכול אחד המשתתפים: "אני שבוי במצב בו נורמות חברתיות וחוקים דתיים לא 

מאפשרים לי לממש את מיניותי בגלל מונוגמיה".
שיח האותנטיות והשחרור מתוחזק על ידי מספר אסטרטגיות שיחניות, כמו השימוש התכוף במטאפורות טכנולוגיות על מנת לייצר ניגוד מבני בין 
העולם ה"שקרי", המומשג כמכני, קר ומתוכנת, לבין העולם ה"אמיתי", שמובנה לפיכך כטבעי, מרגש ואנושי. במקרים רבים הובנתה המונוגמיה 
כתוצר של "תכנות" שיש להשתחרר ממנו: "אנשים צריכים ללמוד להתגבר על התכנות הרכושני שלהם ולהיפתח לאפשרות שבת הזוג שלהם 
תרצה לפעמים לטעום דברים אחרים", כתב משתתף אחד; משתתף נוסף הגדיר את המונוגמיה כ"באג במוח", ואחר הסביר כי זהו "מנגנון אל-כשל 
שמישהו החדיר בנו". מטאפורות מסוג זה מבנות את עולם היחסים הרומנטיים והמיניים כמבוסס על מודל כלכלי-צרכני ניאו-ליברלי שהמוטיבציות 

המרכזיות המניעות אותו הן חופש בחירה, הישגיות ועצמאות. 
תמות דומות באו לידי ביטוי גם בדרכי השימוש במטאפורות אחרות, כמו למשל אלה שעשו שימוש בשיח גופני או כמו-רפואי אשר הצדיק את 
הבגידה כהתנהגות "טבעית": "הגוף רוצה את שלו", על האדם "להאזין לרחשי הגוף... לקצב הפנימי", ו"מוסד הנישואין בלאו הכי לא הולם את 
הטבע האנושי מאחר שכבני אדם בהמתיים כל מה שאנחנו רוצים זה סקס ועוד קצת סקס". סוג אחר ושונה של מטאפורה רפואית שחזרה על 
עצמה בשיח הבוגדים היה זה שהבנה את הבגידה כסוג של התמכרות. התייחסות זו אופיינה בשניּות, שכן ההתמכרויות האחרות שהמטאפורות 
שאלו מעולם התוכן שלהן היו כאלה שנתפסות כמסבות עונג רב, מצד אחד, אך כמסוכנות ואפילו קטלניות מצד שני: "כשמתחילים קשה לוותר", 
הסביר אחד המשתתפים, מאחר ש"תחושת הריגוש וההתרגשות היא פשוט ממכרת". אחרות הגדירו את עצמן במפורש כמכורות: "אני אחת 

המסוממות", כתבה אחת, ואחרת ציינה כי היא "מכורה לפרפרים". 
עולם תוכן המשיק לעולם התוכן הרפואי וששימש גם הוא את הקהילה בתדירות גבוהה הוא זה של שדה האוכל. במישור אחד, עולם תוכן זה נקשר 
באופן ישיר לשדה הרפואי, כאשר נעשה שימוש במטאפורות המשוות את פעולת הבגידה לאכילת תוספים תזונתיים. במישור נוסף ונפוץ יותר, 
מדובר בעולם תוכן קשור אך נפרד העוסק בתחום הקולינרי באופן רחב יותר תוך שימוש במטאפורות ובדימויים יצירתיים הנוגעים לפרקטיקות של 
אכילה. בשני המקרים, השימוש בשיח הקולינרי משמש גם הוא כמנגנון שיחני להצדקת הבגידה באופן המפחית מאחריותם של הבוגדים, מאחר 

שהבגידה מומשגת כצורך תזונתי ו/או גופני שחובה לטפל בו )במקרה של מחסור בחומרים נחוצים( או להשביעו )במקרה של רעב(.
סיכום ודיון

האסטרטגיות השיחניות השונות שדרכן משתתפי הפורום מבנים את משמעות הבגידה מייצרות תמונה מורכבת של הפרקטיקה, כמו גם של 
תפיסת המונוגמיה שהבגידה מתעצבת לאורה וכנגדה. דרך השימוש בשדות מטאפוריים שונים )Lakoff & Johnson, 1980(, ובעיקר אלה של 
טכנולוגיה, רפואה ואוכל, המשתתפים מצדיקים ו/או מתרצים את פעולותיהם ודרכי החשיבה שלהם )Scott & Lyman, 1968(, כשהם ממשיגים 
את הבגידה לחלופין, ולעתים במשולב, כסוג של אילוץ שמקורו בדחף פיזיולוגי בלתי נשלט, כתוספת הכרחית לחיי שגרה שאינם מספקים את 
הצרכים הבסיסיים של הגוף והנפש, וכאפשרות יחידה לעתים לחיות חיים אותנטיים בעולם קר ומנוכר הכופה עליהם נורמות חברתיות לא 
"טבעיות". עם זאת, ובמקביל, מערכת היחסים המונוגמית הממוסדת מובנית לעתים כבסיס היציב והבטוח של חייהם, והבגידה הופכת להתמכרות 
לא בריאה ובעלת פוטנציאל מסוכן. השניות הזאת עוברת כחוט השני בשיח, ויש בה הדהוד מתמשך של אידיאולוגיות ניאו-ליברליות של אותנטיות, 

של בחירה צרכנית ושל הגשמה עצמית. 
שלא במפתיע, לפיכך, הפורום עצמו משמש עבור הבוגדים בתפקיד של מערכת חברתית יציבה ובטוחה, כנה ואותנטית, הממוצבת אל מול עולם 
היומיום בדומה למרחב הבגידה. האינטראקציות המתקיימות בפורום מסייעות להמשיך את הקיום הלימינלי של חיים שגרתיים בתוך יומיום מכני 
וקר לצד חיים אלטרנטיביים של ריגושים וסיכונים "אותנטיים" יותר, אך כאלה שלא יערערו על המיקום הנורמטיבי בחברה. במונחיו של ג'יימס סקוט 
)Scott, 1985(, השיח בפורום משמש כמעין "נשק של חלשים": מרחב המאפשר לבטא התנגדות ומחאה מרוסנות כלפי הסדר ההגמוני, בו בזמן 
שכלפי חוץ ממשיכים לשתף איתו פעולה. וכמו במקרים של הבגידה שמכזיבה, כך המשבר הגדול ביותר מגיע כאשר הפורום עצמו אינו ממלא 

את ייעודו והופך לזירה של שיח מוּכר ולא למקום מפלט; כאשר הבוגדים חשים נבגדים, ואין מרחב שיח אחר שיוכלו לברוח אליו.

ההדרה הטכנולוגית )פער דיגיטלי( וצרכי המידע של חברי קהילת 'בני המנשה' בישראל
מר ברוך שומרון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מחקר זה מבקש לבחון את מאפייני ההדרה הטכנולוגית )פער דיגיטלי( של קהילת 'בני המנשה" בישראל, ואת ההשפעה של הדרה זו על יכולות 
המענה של הקהילה על צרכי המידע החיוניים לה. המענה על צרכי המידע ופתרון הפערים הדיגיטליים מהווים חלק מהותי מהעלאת רמת איכות 
החיים והשתלבות מוצלחת בחברה )Ono and Zavodny, 2008(. אולם, אוכלוסיות מוחלשות ובכללן מהגרים ומיעוטים נותרים מאחור בעידן 
הדיגיטלי, ומתקשים במציאת מענה על צרכי המידע החיוניים להם. בניסיון להבין את החסמים השונים, הספרות המחקרית הצביעה תחילה על 
קשיי נגישות לטכנולוגיות מידע ותקשורת )Epstein, Nisbet, & Gillespie, 2011(. בהמשך, נמצא שקשיי הנגישות לבדם, אינם ההסבר המלא 
 Eshet-Alkali and( דיגיטלית  נוסף של חסמים תוך התמקדות ברמה נמוכה של אוריינות  והספרות המחקרית הצביעה על רובד  לתופעה, 
Amichai-Hamburger, 2004; Van Deursen & Van Dijk, 2011(. אולם גם שני הרבדים האלו לא מהווים את ההסבר המלא לתופעה. קהילות 
שונות מתאפיינות בתמהיל חסמים שונה, ובמרכיבים נוספים דוגמת תרבות, שפה ונסיבות קיומיות. לכן, על מנת להבין את תופעת ההדרה 

הטכנולוגית ואת קשיי המענה על צרכי המידע, יש לבחון כל אוכלוסיה מוחלשת בפני עצמה. 
'בני המנשה' הינה קבוצת מהגרים שהגיעו לישראל מהודו ומונה כ-3000 חברים בישראל, וכ-7000 חברים נוספים בהודו שמתכוננים להגירה 
לישראל )מלץ, 21.02.15; ירון, 10.03.16(. חברי הקהילה שממשיכים להתגורר יחדיו בתתי קהילות ביישובים השונים בישראל, מאופיינים ברמת 
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השכלה נמוכה, כאשר רק %11 מחברי הקהילה סיימו 12 שנות לימוד. רובם מועסקים בעבודות לא מקצועיות תמורת שכר מינימום ופחות )קוך-
דבידוביץ', 2010(. חברי הקהילה, סובלים מבעיות חברתיות קשות דוגמת עוני ואלכוהוליזם, וישנם פערים משמעותיים בהישגים הלימודיים של ילדי 
הקהילה ביחס לתלמידים האחרים )מלץ, 21.02.15(. עוד נמצא שלמעלה מ%50- ממשפחות הקהילה נזקקות לשירותי רווחה, ו%73- מבני הנוער 
של הקהילה, מוגדרים כנוער בסיכון )ירון, 10.03.16(. בנוסף לקשיים הרגילים שיש לכל קבוצת מהגרים, לקהילת בני המנשה יש קשיים ייחודיים 
לקהילתם. כך למשל, מעבר להבדלי השפה, ישנם הבדלים מהותיים בין תרבות המזרח בהודו לתרבות המערב בישראל, הבדלים אלו משפיעים 
בין היתר ברמת התרבות והמנטאליות, ומתבטאים ביחס לטכנולוגיות מידע ותקשורת, לשימושים בהם, ולדרכי המענה על צרכי המידע החיוניים. 
בנוסף, הספקות בדבר מעמדם כיהודים )הידועה אצלם כ"שאלת היהודי"( שמשפיעה על קליטתם של חברי הקהילה, משפיעה גם על יכולות 
ההשתלבות, אימוץ המנהגים המקומיים, כולל הטכנולוגיים, ובכך, במציאת מענה על צרכי המידע ועל השתלבות מוצלחת בחברה. היא אף יוצרת 
"צורך מידע" ייחודי הנובע מחסר זה. גודל הקהילה והתרכזותה במספר קטן של יישובים, תוך שמירה על המבנה הקהילתי הסגור, יוצרים אף הם 

תופעה נדירה של הגירה קהילתית שנמצאת בעיצומה. 
בנוסף, נעשה במחקר זה שימוש בתיאוריית "סביבת המידע'" של טיילור )1991(. לפי תיאוריה זו קבוצות אוכלוסייה שונות מוגדרות לפי סביבות 
המידע שמאפיינות אותן. כך למשל, סביבת המידע של מהנדסים שונה מסביבת המידע של רופאים או עורכי דין. למרות שתיאוריה זו יועדה 
בתחילה להבנת סביבות המידע של בעלי מקצועות שונים, נעשתה לה בשנים האחרונות אדפטציה להבנת סביבות המידע של אוכלוסיות מוחלשות 
)Agada, 1999; Hershberger, Murray, & Sokoloff, 2006( שאומצה במחקר זה. סביבת המידע מורכבת מעמדות הקבוצה ביחס לטכנולוגיות, 
שימושי הקבוצה בטכנולוגיה, קשרים חברתיים, השכלה, לקיחת סיכונים וחדשנות. רכיבים אלו של סביבת המידע משפיעים על נגישות הקבוצה 
למידע והשימושים שחברי הקבוצה עושים במידע. בזיהוי סביבת המידע של קבוצה, יצר טיילור מודל המורכב מארבעה רכיבים: אנשים, בעיות, 
מסגרות ופתרונות. ההגדרה של רכיב האנשים מבוססת על הגדרות חברתיות קיימות, דוגמת השתייכות מקצועית או השתייכות אתנית, אך 
מזוהה במחקר לפי ההגדרה העצמית של חברי הקבוצה. רכיב ה״בעיות״ במודל, עולה מהבעיות הייחודיות שמאפיינות את חברי הקבוצה כפי שהם 
מגדירים אותם בראיונות הנערכים עימם. במחקר זה אימצתי, לצורך מיסגור הבעיות את רשימת ״צרכי המידע החיוניים של קהילות״ כפי שהוגדרה 
על ידי פרידלנד ואח׳ )2012(. רכיב המסגרות מוגדר על ידי טיילור כמאפייני הסביבה של חברי הקבוצה, הכולל נסיבות תעסוקתיות וכלכליות, רמת 
השכלה, ועמדות ודעות ביחס לטכנולוגיות השונות. ורכיב הפתרונות מוגדר כפתרונות לבעיות שחברי הקבוצה הגדירו, ובכללן דרכי הפתרון שחברי 
הקבוצה עשו בהן שימוש, וסוגי הפתרון שחברי הקבוצה שואפים אליהם )Taylor, 1991(. בניתוח של סביבת המידע יש להתייחס לטכנולוגיות מידע 
ותקשורת )טמ"ת( בכלל ולטכנולוגיות חדשות בפרט. הטכנולוגיות החדשות מתאפיינות בתכונות ייחודיות ששילובן לא קיים באמצעי התקשורת 
המסורתיים. תכונות אלה משפיעות על מציאת המענה לצרכי המידע ובכללן שפע וגיוון של תוכן וערוצים, ניידות, אינטראקטיביות, ורב-תיווכיות 

     .)Tirosh & Schejter, 2016( המאפשרת שימושים רבים ומגוונים במדיום
המחקר נערך באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים, והמדגם נעשה באמצעות שיטת "כדור שלג". לאחר איסוף הנתונים, בוצע ניתוח תוכן איכותני. 
במחקר נשאלו המרואיינים על צרכי המידע שמופיעים בספרות המחקרית, וצרכי המידע כפי שהם עצמם מגדירים אותם, דרכי המענה וכתובות 

המענה, על אופני השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת, רמות האוריינות הדיגיטלית, הנגישות הטכנולוגית וקשיי השפה והתרבות. 
אוכלוסיית המחקר כללה 15 מרואיינים חברי קהילת בני המנשה בישראל. גיל הנחקרים הינו אוכלוסיית המבוגרים וכלל אנשים מגיל 18 ומעלה. 
לצורך שיקוף אופטימאלי של הקהילה, נעשה ניסיון לפנות לכלל רבדי הקהילה, תוך התייחסות לגיל, מגדר ומצב משפחתי. בנוסף, נעשה ניסיון 

לראיין אנשים בעלי רמות שונות של שליטה בשפה העברית ובשפה האנגלית. 
במחקר נמצא שקהילת בני המנשה סובלת מהדרה טכנולוגית חלקית. בעוד שבני המנשה נגישים למכשירים ולשירותים הטכנולוגיים השונים, 
הם מודרים ברמת השימוש שהם עושים בהם. ממצא זה סותר את אותה ספרות מחקרית המסבירה את ההדרה הטכנולוגית בנגישות מוגבלת 
למכשירים ושירותים טכנולוגיים שונים )Epstein, Nisbet, & Gillespie, 2011(. אך תואמת את הספרות המחקרית שמסבירה את ההדרה 
Eshet-( הטכנולוגית שמתקיימת גם כאשר יש נגישות טכנולוגית, כתוצאה מנסיבות שונות שמאפיינות את הקהילה, כגון רמת האוריינות הדיגיטלית

Alkali and Amichai-Hamburger, 2004; Van Deursen & Van Dijk, 2011( או קשיי שפה )Zanchetta & Poureslami, 2006(. לבני 
המנשה היו מחשבים, סמארטפונים, מכשירי טלוויזיה ורדיו וחיבור לשירותי אינטרנט, כבלים ולווין. אולם מהמחקר עלה שחברי הקהילה מתאפיינים 
בכישורים דיגיטליים ירודים שהתבטאו בקושי לבצע פעולות בסיסיות במחשב ובאינטרנט. בהתאם, חברי הקהילה ניצלו בצורה מינימאלית את 
הפוטנציאל של האינטרנט והמכשירים הטכנולוגיים במענה על צרכי המידע. רמת האוריינות הדיגיטלית הירודה תואמת את הספרות המחקרית 
 .)Eshet-Alkali and Amichai-Hamburger, 2004; Van Deursen & Van Dijk, 2011( טכנולוגית  להדרה  שתורם  משמעותי  כמאפיין 
מאפיינים נוספים שתרמו להדרה הטכנולוגית החלקית של בני המנשה כללו קשיי שפה, נסיבות כלכליות ותעסוקתיות, תרבות ודת, ובעיקר תודעה 
שהשפיעה על העמדות והדעות של בני המנשה ביחס לטכנולוגיות בכלל והשימושים בה בפרט. חלק ממאפיינים אלו ייחודיים לקהילת בני המנשה 
או שמתבטאים בקהילה בצורה ייחודית לעומת האוכלוסייה הכללית או אוכלוסיות מוחלשות אחרות. העיסוק בשאלת הפערים הדיגיטליים צריך 
להיות מכוון להבנה של המרכיבים הייחודיים של כל אוכלוסייה מוחלשת בפני עצמה, וצורת ההופעה של תמהיל מרכיבים אלו אצלה. המרכיבים 
של אוכלוסייה אחת לא בהכרח קיימים באוכלוסייה אחרת. הרחבת בחינת המרכיבים מהרמה הבסיסית של נגישות טכנולוגית ואוריינות דיגיטלית 
בלבד למרכיבים התרבותיים, תודעתיים ונסיבות החיים הינה הכרחית בפתרון ההדרה הטכנולוגית הייחודית לכל קהילה. בפתרון ההדרה הטכנולוגית, 

יש לבחון כל מרכיב בפני עצמו, ולמצוא לו פתרון מתאים. 
בנוסף, מהמחקר עלה שחברי קהילת בני המנשה מודעים לצרכי המידע החיוניים שלהם, ועושים מאמצים רבים לענות עליהם. מתוך שמונת צרכי 
המידע שמופיעים בספרות המחקרית )Friedland et al., 2012, pp. 5-6(, בני המנשה הגדירו שבעה כצרכי מידע שחיוניים עבורם, ורק הצורך 
השמיני: מידע פוליטי לא הוגדר על ידם כצורך חיוני. בנוסף, נמצאו ארבעה צרכי מידע חיוניים שלא הוגדרו ככאלה על ידי הספרות: תחום הדת, 
מידע על חברים וקרובי משפחה, מידע לשוני, ומידע על תחביבים, פנאי וידע כללי. מהמחקר עלה שהמענה ואיכות המענה על צרכי המידע הושפעו 
בצורה ישירה ממרכיביה של ההדרה הטכנולוגית הייחודית להם. המענה על צרכי המידע היה מורכב מאוד והשתנה מתחום לתחום ומאדם לאדם. 
במחקר נמצאו חמש כתובות מידע שונות שאליהן בני המנשה פנו לקבלת מידע. פעמים רבות בני המנשה פנו במקביל ליותר מאחת מכתובות 
המידע. דרכי הפנייה לכתובות המידע התחלקו בין הסתמכות על אמצעים טכנולוגיים לבין פנייה ישירה לגורמים אנושיים ופעמים רבות אלו התכנסו 
אחד בתוך השני. בבחינה של המענה על צרכי המידע, יש להבחין בין כתובות המידע לדרכי הפנייה, ולעמוד על האלמנטים השונים שמרכיבים את 
תהליך איסוף המידע. מכיוון שתהליך איסוף המידע אינו תהליך ליניארי, ואף לא קיימת צורת מענה אידיאלית או כתובת מידע אידיאלית, יש לדאוג 
שחברי הקהילה ישלטו בדרכים השונות ובכתובות השונות, ויוכלו לבחור ביניהן או לשלב ביניהן לפי נטיית ליבם, במענה על צרכי המידע. בדומה 
להדרה הטכנולוגית, קשיי המענה על צרכי המידע, כתובות המידע ודרכי איסוף המידע משתנים בין אוכלוסיות מוחלשות שונות ובכללן מהגרים. 
פעמים שמרכיבים אלו ייחודיים לקהילת בני המנשה או שמתבטאים בקהילה בצורה ייחודית ביחס לאוכלוסייה הכללית או לאוכלוסיות מוחלשות 
אחרות. לכן יש לבחון כל אוכלוסייה בנפרד, ולזהות אצלה את תמהיל המרכיבים הייחודי שיוצר את קשיי המענה על צרכי המידע. בנוסף, יש לבחון 

כל מרכיב בפני עצמו ולמצוא לו פתרון מתאים. 
זיהוי ופתרון מאפייני ההדרה הטכנולוגית, וזיהוי ופתרון מאפייני המענה על צרכי המידע החיוניים, והבנת ההשפעה ההדדית שמתקיימת בין שני 
תחומים אלו, תתרום בצורה משמעותית לאיכות החיים ולהשתלבות מוצלחת בחברה של אוכלוסיות מוחלשות בכלל וקהילת בני המנשה בפרט. 
תרומתו של מחקר זה הינו בשילוב של חקר ההדרה הטכנולוגית בחקר צרכי המידע, שילוב שלא נעשה עד כה בספרות המחקרית. בנוסף, עדיין 
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לא נעשה אף לא מחקר אחד על קהילת בני המנשה בישראל, וזהו המחקר הראשון שנעשה עליהם. ממצאי המחקר תורמים להבנת מאפייני 
ההדרה הטכנולוגית שמתקיימת אצל אוכלוסיות מוחלשות ובכללן מהגרים ומיעוטים, ואף להבנת ההשפעה של ההדרה הטכנולוגית על המענה 
על צרכי המידע החיוניים. בנוסף, ממצאי המחקר תורמים להבנת מורכבות המענה על צרכי המידע אצל אוכלוסיות מוחלשות. המחקר אף ממפה 
את תמהיל המאפיינים הייחודי של ההדרה הטכנולוגית ומאפייני המענה על צרכי המידע הייחודיים של קהילת בני המנשה. מחקרים נוספים יוכלו 

לבחון את ההדרה הטכנולוגית וצרכי המידע של אוכלוסיות מוחלשות אחרות, ואף לאתר מגמות של שיפור או הרעה לאורך זמן.  
חזרה לתוכן העניינים

מושב 6: בתוך הקופסה: טלוויזיה
יו"ר ומגיב: פרופ' מוטי נייגר, המכללה האקדמית נתניה

סיטואציה טלוויזיונית אייקונית: רב-מודאליות, ֵעדּות וזיכרון קולקטיבי 
ד"ר איילת כהן, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

המאמר יעסוק בסיטואציה טלוויזיונית, שאכנה בשם סיטואציה איקונית, שבמרכזה בשורה או הצהרה המתרחשות מול המצלמה. אתמקד בתפקיד 
המרכיבים הרב-מודאליים של הסיטואציה ובתרומתם לכינונם של דפוסי זיכרון אישיים וקולקטיביים. אטען כי בתרבות החזותית העכשווית, יחידות 
אלה, שמתאפיינות במשך, רצף ובשילוב מלוכד של מרכיבים חזותיים, מילוליים ושמיעתיים, הולכות ותופסות את מקומם של צילומי הסטילס 
כיחידות זיכרון איקוניות )Batchen 2004; Keenan 1998(. עם הפיכת הצילום לנחלת הכלל, חלה תמורה במעמדם הבלעדי של תצלומי עיתונות 
נבחרים, כמי שלוכדים את תמציתו של רגע היסטורי ומוכרזים על ידי מובילי דעת קהל כ"תצלומים איקוניים" )Lucaites & Hariman 2001(. את 
מקומו של התצלום האיקוני  הבודד הולכות ותופסות הסיטואציות הטלוויזיוניות, שנידונות בדברים הבאים הן מנקודת המבט של האזרחית של 

הצופה היחיד, והן מבחינת תפקודן הקולקטיבי.
 חווית הצפייה תורמת לעיצוב זיכרון הרגע שבו נחווה המפגש של הצופה עם הסיטואציה האיקונית ועם הטקסט שבמרכזה. לעצם פעולת השחזור 
של הרגע, המארגנת את חווית המפגש על פני ציר של תנועה בזמן, חשיבות מכרעת בהבנת האופן שבו שזורה חווית היחיד, הצופה והמאזין, 

בסיפור שמגוללת הסיטואציה הטלוויזיונית, בהבנת תפקיד העדּות, ובהבנת המאפיינים ההופכים אותה למרכיב בזיכרון הקולקטיבי של קהילה.
בדברים הבאים אעמוד על מאפייניהן של סיטואציות טלוויזיוניות איקוניות, שבמרכזן טקסט דבור ונשמע. באמצעות ניתוח תוכן מילולי וחזותי אתמקד 
 Hippala 2013; Kress( בטקסט עצמו, בתפקידי המשתתפים בשיח שנוטלים חלק בעיצובו, ובתרומת מארג המרכיבים המילוליים והחזותיים
2010( להבניית הסיטואציות ככאלה הנחרטות בזיכרון. אתמקד בשלוש סיטואציות, ששודרו בשידור חי בטלוויזיה הישראלית: ההודעה הרשמית 
על רצח יצחק רבין )5 בנובמבר 1995(; ההודעה על מותו של הזמר אריק איינשטיין )26 בנובמבר 2014(; והקלטת שבה מדבר החייל החטוף 
גלעד שליט ממקום שביו בעזה )25 ביוני 2007(. דוגמאות נוספות לסיטואציות איקוניות, שיוזכרו בקצרה, הן תצלומי אירועי ה11 בספטמבר 2001  

וסרטוני ההוצאה להורג של דאעש.
ובמרכיביו  בשתי הסיטואציות הראשונות מבשרים בשורה מרה. דבר הבשורה מתייחד בבחירות הלשוניות המגוונות של הדוברים-המבשרים 
הפואטיים. הדובר מופיע כשסביבו נראים אנשים השומעים את דבר הבשורה ומשמשים כעדים לה, ונשמעים הקולות הספונטניים מגיבים לאימה 
הגלומה בתוכן הדברים. דבר הבשורה )הטקסט( והתגובות בשידור החי נתפסים כמקשה מילולית )נשמעת( וחזותית אחת בתיהלוך הזיכרון 
הקולקטיבי של האירוע, ומצטרפים לזיכרון הרגע שבו צפו הצופים בשידור לראשונה. בכך, כפי שאדגים בהמשך, הם חווים עדות רגשית, שתחושת 

 .;Frosh 2006(  2008 ההלם הראשוני במרכזה )פלמן
בסיטואציה השלישית, הקלטת שבה מופיע גלעד שליט, הדברים נאמרים ללא נוכחות עדים מלבד המצלמה )והצלם, שאינו נראה בתמונה(, ומופנים 
ישירות לקהל הצופים. בסיטואציה זו נבנה שיא הצפייה והקשב )המרומז אך אינו מתממש( בהדרגה, עם הציפייה הדרוכה לסיום הקלטת והחשש 
לאפשרות לקטיעה אלימה של ההתרחשות לכל ארכה. בניגוד לגוני הסיכום, ההספד ותחושת הכישלון שבשתי ההודעות הראשונות, דבריו של 
שליט מותירים פתח לסיום אופטימי ומתמקדים בכינונה של תחושת אחריות אצל שני קהלי היעד, קובעי המדיניות והאזרחים. כאן הצפייה כרוכה 

.Frosh 2006( ;2008 בתהליך ספונטאני של עדות פרשנית )פלמן
בחלקו הראשון של המאמר אתמקד בניתוח המרכיבים הלשוניים של דבר הבשורה ובאופן שבו מכוונים האמצעים הפואטיים ליצירת טקסט שייקבע 

בזיכרון השומעים )לבנת, תשע"ה(.
הדיון בתצלום האיקוני הבודד יורחב לבחינת תרומת המרכיבים הרב-מודאליים של  הסיטואציה בת מספר הדקות, המשמשת, כעין הרחבה רעיונית 
הן של התכונות האיקוניות של התצלום הבודד, והן של הטקסט, העומד לעצמו ומוכר לצופים גם בגירסתו הכתובה. שתי דוגמאות מוכרות לנאומים 
היסטוריים, שמוכרים בגרסתם המוסרטת )סיטואציה איקונית בפני עצמה(, אך מופיעים גם כטקסט עצמאי כתוב, הם נאומו של מרטין לותר קינג, 
שבו קרא לשוויון בין גזעי )"I have a dream"(, 28 באוגוסט 1963(, ונאומו של ג'ון פ. קנדי, שאותו נשא ב 26 ביוני 1963 במערב ברלין,  בעיצומה 

.   )"Ich bin ein Berliner "( של המלחמה הקרה
הדיון ברקע החזותי ובמשמעות נוכחות העדים בתמונה, כמו גם במשמעות העדּות בכלל בשיח המוצע בסיטואציות הנבחנות, יתבסס על התבוננות 
בתצלום אחד שזכה למעמד איקוני אוניברסלי, ובתצלומים וביצירות אמנות המציגים סיטואציות דומות מבחינה חזותית ותכנית כאחד. הדיון בפס 
הקול יבחין בין הטקסט המרכזי לבין נוכחותן או העדרן של תגובות קוליות ספונטניות. תפקידי המבשר והמקהלה בטרגדיה היוונית יוצעו כמושגים 
מקשרים לדיון בטקסט הרב-מודאלי ובסוגות ובמושגים שאליהן ניתן לקשרו, כשמדובר ביצירה ביצועית )פרפורמטיבית(: שידור טלוויזיוני דרמטי, 

תצלום סטילס ש"מקפיא תנועה" על זיקתו לזמן ולמקום, ומקומם של האמצעים הרטוריים המופיעים בטקסט המרכזי. 
ולבסוף, הדיון במשמעות התמורה שעוברים מאפייני הטקסט והעדות, כאשר הסיטואציות הטלוויזיוניות מפורקות למרכיביהן ונערכות מחדש על 
פני מרחב עמוד השער של העיתון, יתרום להבנתן כיחידות זיכרון איקוניות. ההודעה על מותו של רבין היא הודעה פוליטית, שבולטת בה המודעות 
להשלכותיה האפשריות על החברה הישראלית. נוסח ההודעה על מותו של אריק אינשטיין משקף מודעות הן לראיית המנוח כגיבור תרבות, והן 
לשאלת האחריות על מותו בבית החולים. נוכחות העתונאים, כעדים נראים וכמתווכים בעת השמעת הבשורה, מזמנת דיון בסיטואציה לאור שאלת 

.)Blondheim& Liebes, 2002 ;2008 ,תפקוד התקשורת בשעת אסון )וימן, 2003; כהן
הטקסט המרכזי מעצב את הסיטואציה ומותיר את חותמו על ייצוגה כמטבע זיכרון קולקטיבית. התגובות הספונטניות ותגובות האלם יקשרו את 
הרגע ההיסטורי לתגובות היחידים, הצופים בשידור. התנועה בין זיכרון הרגע שבו צפו בשידור לראשונה יתקשר מעתה לשני הרבדים החזותיים\

נשמעים: זה הרשמי וזה המתפרץ, האזרחי. אם נתייחס למרכיב האותנטיות בסיטואציה, נוכל אולי לומר כי הקריאות הספונטניות ישירות יותר 
מאשר הגרסה המחושבת והמעובדת של דבר המבשר, והן מאצילות עליה מהשחרור הרגשי שלהן.

המבשר, המקהלה ומהות העדות
במרכזן של שתי הסיטואציות עומד המבשר, וסביבו – העדים, שאני מבקשת לדמות למקהלה  בטרגדיה היוונית. אריסטו טען כי הטרגדיה צריכה 
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לעורר אימה, אך לא זוועה – ולכן מעשים אכזריים צריכים להתרחש שלא לעיני הצופים. במקום זאת יש לספר עליהם ולתאר אותם. כך נוצר 
תפקידו המסורתי של השליח או המבשר. תיאוריו של השליח נתנו לכותב מקום להוכיח את כישרונו הפיוטי בכתיבת נאומים שהצטיינו ברמתם 
הלשונית והרטורית, ואשר שמשו כעין סובלימציה של הסבל או האלימות )אריסטו, פואטיקה(. במקרה שלפנינו, מדובר בפעולות דיבור שמשלבות 

הצהרה ורגש ברמות משתנות, בהתאם לסיטואציה: הצהרה משנת סדרי עולם )רבין( ואות לאבל על מותו של גיבור תרבות )איינשטיין(.
הנוכחים הסובבים את המבשר בסיטואציות אלה ממלאים פונקציה דרמטית, שבה הם מעניקים למבשר שבמרכז התמונה "נוף דובר" חזותי וקולי 
של העדה. יתר כל כן, מכיוון ש"חברי המקהלה" נקבצו מסביב לדובר בטרם פתח בדבריו, והוא פונה הן אל המיקרופונים והן אליהם, הם נוטלים 
חלק בהפקה התיאטרלית כולה. בכך ממלאים העדים שבתוך הסיטואציה את תפקידה של "מקהלה טובה" על פי אריסטו, כזו השותפה למכלול 

 .)Weiner, 1980( ההפקה התיאטרלית, ומקדמת את הערת הרגש בצופים
שושנה פלמן )2008( מדברת על פעולת פירוק השפה הנדרשת כדי לאפשר עדות אודות הבלתי ניתן להעדה ַבשואה. בשתי הסיטואציות הראשונות 
שהוזכרו, עדותו של הדובר  מבקשת דוקא להשיב לקדמותם את סדרי העולם, שנפרעו עם הירצחו של רבין או מותו הפתאומי של איינשטיין, 
ולעשות זאת באמצעות השפה. הדברים לא אירעו לעדים-המבשרים עצמם, אך האירוע כונן אותם כעדים בעל אחריות היסטורית, שלראייתם 
העצמית כמוסרי העדות היה בה מקום מרכזי. במקרה הקלטת של שליט, שליט מעיד על עצמו ואומר זאת במלים שהוכנסו לפיו. במקרה זה, 
מצלמת השובים היא העדה היחידה במקום ההתרחשות. אימת הלא נודע והאחריות שמוטלת על הצופים הן שיכתיבו את התנהלות ציבורית 
שעשויה, אולי, למנוע את הסיום המר )שליט שוחרר באוקטובר 2011 לאחר למעלה מחמש שנים בשבי, ואחרי התגייסות ציבורית נרחבת לעניינו(.

פול פרוש )Frosh 2006( טוען כי העדות המתווכת של אמצעי התקשורת מציבה את המעורבות הדמיונית עם אחרים בתוך מסגרת אל-אישית 
של יחסים חברתיים "אדישים", המקיימים זירה של שקילות אדיבה בין זרים, המעניקה גושפנקה מוסרית לצופים.  היכרותם של שובי שליט עם 
החברה הישראלית אפשרה להם לשלב בין רמזים שנשתלו בטקסט לבין הצגתו של שליט כמי שניצב בפני כיתת יורים, ולבטל את האפשרות 
להתבוננות מרוחקת בסבלם של אחרים. אטען, כי במקרה הזה מוצעת ל"שקילות האדיבה", הנובעת מקיום שלבי התיווך, חלופה אחרת, המעוגנת 
בעדות. בקלטת הזאת צפו רוב הצופים בשידור חי. התגובה הרגשית הראשונית של הצופים, האישית-קולקטיבית, משמשת כעין עדות אותנטית 
 Caruth 1996;1995;(לעדותו של שליט על מצבו,  ונושאת איתה את סממני הסבל של עד החווה שוב את הטראומה המקורית כשהוא נושא עדות
Peters 2001 (. במידה מסוימת, הקריאות הספונטניות של הנוכחים באירוע בשתי הסיטואציות שנזכרו בחלקו הראשון של המאמר מציעות אף 
הן  עדות כזאת, והיא מתקשרת ישירות לתגובות הצופים בבית. תופעה זו, שבה מתעוררת בצופה תגובה רגשית פיזית כמעט עם אזכורו של 
אירוע היסטורי, מוכרת לצופים הישראלים, החווים חוויה רגשית שמשוכפלת עם כל יום זיכרון באמצעות טקסטים נבחרים, המושמעים באמצעי 
התקשורת )Neiger Meyers & Zandberg 2011(. בכל אחד מימי הזיכרון ליצחק רבין ממוחזרת הסיטואציה הטלוויזיונית שבה אנו עוסקים על 
סממניה הסמליים עד כדי הפיכתה למיתוס במובנו הבארתיאני. עם זאת, שחזור החוויה הראשונית של הפרט מתקיים עדיין עם כל מפגש מחודש 
עם סממני הסיטואציה, הדבורים, הנשמעים והנראים כאחד, ושחזור זה מתעמת עם תהליך וההרחקה המנכרת הטבועה בהתנהלות הטקסית. 
במקרה הקלטת של שליט, הפניה הישירה אל רגשות הצופים היתה ראשונית, חדה ובעלת סממנים של יצירה שכל אזרח מכיר – יצירה של סרט 
ביתי. בדומה לקריאות השבר הספונטניות בסיטואצית הבשורה על מות רבין, פניו של שליט המסתכל ישירות במצלמה מעוררות בצופים תגובה 
אינטימית, המוכרות להם מסרטים שבהם מתעד הפרט אירועים שונים בחייו. תגובה זו, שרגש ואחריות שלובים בה, הקשתה על הצופים לראות  

בשליט "אחר רחוק", דמות בעלת ממדים בדיוניים, מנוכרים, המופיעה כשחקנית-אורחת על המסך. 
המעבר לעמוד העיתון: פירוק והרכבה של יחידות זמן

ביום שלאחר השידור החי התמודדו עורכי העתונים עם הצורך להעניק לסיטואציות שבהן עסקנו, על מימדיהן הרב-מודאליים וקיומן על פני רצף 
של זמן, ייצוג המשיב את הדימוי האיקוני למקורותיו כתצלום סטילס, ואת הטקסט לקיומו העצמאי כמדיום נפרד. הפרידה מאריק איינשטיין הוצגה 
על שערי העתון בשילוב של תצלומי דיוקן, מילים מתוך שיריו, וציטוט ממילות הפרידה של ברבש. הצגה כזאת אופיינית לעמודי שער המוקדשים 
למותו של גיבור תרבות, המבקשים לשלב בין הפרסונה, האמן יוצר, ודוגמאות מיצירתו. במקרה רצח רבין ובמקרה שליט, ההתייחסות לרצף 
האירועים ולמרכזיות הדימויים החזותיים הובילה לפתרונות מקוריים, המתאפיינים בפירוק הטקסט הרב-מודאלי למרכיביו הראשוניים, ולחידוד הבנת 

פעולתם של המילה, הצליל והדימוי החזותי .

פועלים בתעשיית ה'מציאות': מערך ההצדקות של יוצרי ויוצרות תכניות ה'מציאות' בישראל
ד"ר נועה לביא, המכללה האקדמית תל אביב יפו

תעשיית הטלוויזיה המסחרית הגלובלית הינה תעשייה הנתפסת כזוהרת בשיח החברתי היומיומי )Harney, 2010(. אולם, מחקרים עכשוויים 
מראים כי תעשייה זו, כחלק ממכלול של תעשיות תרבותיות כגון קולנוע, פרסום, רדיו, עיתונות ועוד )Hesmondhalgh, 2007(, נמצאת במשבר 
 Hesmondhalgh( משבר זה גורם לעובדים\ות בתעשיות אלו לחוות סביבת עבודה לא בטוחה ולא יציבה  .)כלכלי ותעסוקתי )חגי ודווידזון, 2014
Baker, 2010 &(.  מאמר זה בוחן את אופני ההתמודדות של יוצרי\ות טלוויזיית 'המציאות' בישראל, כמקרה מבחן לאופן בו תופסים\ות עובדים\

ות בתעשיות התרבותיות את עבודתם\ן. 
טלוויזיית 'המציאות' שולטת בעשורים האחרונים )Reality TV( בשוק הטלוויזיה הגלובלי )Neiger, 2012(.  את טלוויזיית 'המציאות', המכונה גם 
בעברית 'ריאליטי', ניתן להגדיר כסוגה  אשר בה מככבים אנשים רגילים )שאינם משחקים תפקיד( המוצגים ככאלו אשר המילים וההתנהגות שלהם 
אינם נקבעים על ידי תסריט )Hall, 2009, 526(.  טלוויזיית 'המציאות' מציגה, בדרך כלל, דמויות אמתיות המתחרות על פרס כלשהו – כגון פרס 
לשורד\ת האחרון\ה על אי בודד )לדוגמא 'הישרדות'( או מנצח\ת בתחרות שירה )לדוגמא 'The Voice'(. טלוויזיית 'המציאות' זוכה, לצד שיעורי 
  .)Couldry, 2008( והן מן האקדמיה )Dunkley, 2001, 33 in Holmes, 2004, 148( צפייה גבוהים, לביקורות קשות הן מצד מבקרי הטלוויזיה

הביקורות האקדמיות והפובליציסטיות נעות בין הגדרת הסוגה כ"תיאטרון אימה" המשקף ערכים ניאו-ליברליים המקדמים תחרותיות קשה )שם( 
ועד להאשמה בקידום מציצנות, מעקב וחדירה למרחב הפרטי )Andrejevic, 2004(.  בסופו של דבר מרבית השיח הפובליציסטי והאקדמי מגדיר 
את סוגת ה'מציאות' כסוגה שאינה איכותית שלא לומר נחותה )Aslama and Pantti, 2007: 50(. זאת, אל מול סוגות הנחשבות איכותיות יותר 

.)Mittell, 2014( ואפילו אמנותיות כגון סדרות דרמה בהמשכים
אולם, סוגת 'המציאות' הינה המנוע העכשווי של שדה הטלוויזיה הגלובלי ועל אחת כמה וכמה של זה הישראלי )טוקר, 2013(.  בישראל זוכה סוגה 
זו לשיעורי השידור והצפייה מן הגבוהים ביותר בעולם בערוצים הציבוריים המסחריים.  לדוגמה,  50% מכלל התוכניות הנצפות ב-2012 היו תוכניות 
'ריאליטי' - בהן "האח הגדול",  "המרוץ למיליון",  "The voice",  "מאסטר שף"  ו"הישרדות VIP".   כך, מהווה תעשיית ה'מציאות' בישראל את 

מקור ההכנסה העיקרי של העובדים\ות בתעשיית הטלוויזיה בישראל )שם(.  
 Aslama אולם, היוצרים\ות של תעשיית ה'מציאות' הישראלית מתמודדים\ות , כאמור, עם שוק עבודה בלתי יציב יחד עם ביקורת ציבורית חריפה
and Pantti, 2007((.  בשוק בלתי יציב זה מהווה העבודה בתוכניות 'המציאות' אופציה מרכזית לפרנסה לאורך זמן.  לאור זאת מבקש מאמר 
זה לבחון את אופן ההתמודדות  ואת שיח ההצדקות של יוצרי\ות תוכניות ה'מציאות' המובילים\ות בישראל אל מול קשיי התעסוקה והביקורת 
הציבורית. זאת, בהתבסס, מחד גיסא, על גישת התעשיות התרבותיות הבוחנת את התגובה של עובדים\ות אלו לקשיי שוק העבודה הבלתי יציב 
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 Boltansky &( ואחרים )Boltansky, 2011( ומאידך גיסא, על התפיסה הפרגמטיסטית של לוק בולטנסקי )Hesmondhalgh & Baker, 2010(
  .)Thevenot, 2006, Boltansky & Chiapello, 2007

על פי תפיסתו של בולטנסקי יש לבחון את השיח החברתי הפנימי של שחקנים\ות הפועלים\ות ברשתות חברתיות שונות באופן יומיומי – את 
המחלוקות, ההצדקות והביקורות העצמיות )Boltansky, 2011: 50(.  בחינה זו מאפשרת, לטעמו, לבדוק את האופן בו משטרי הצדקה הגמוניים 
מושרשים בשיח ובחיי היום יום של שחקנים\ות במרחב החברתי הנחשבים "מומחים" בתחומם )שם(.  בספרם 'על ההצדקה', מעמידים לוק 
בולטנסקי ולורן תבנו )Boltanski & Thevenot, 2006( במרכז הדיון הסוציולוגי את האופן בו אנשים פועלים, את המשמעויות ואת ההצדקות 
שהם נותנים לפעולות שלהם )רסניק ופרנקל, 2000: 101(.  בכך אין הרבה הבדל מן השיטה האתנו-מתודולוגית בה נוקטת גישת התעשיות 
התרבותיות )לדוגמא Saha, 2013 (, אולם הפרגמטיסטים מוסיפים לשיטה זו ניתוח שיח ברמת המקרו.  ברמת הניתוח המאקרו חברתית על 
החוקרים\ות הפרגמטיים לאסוף את אופני ההצדקה בהם מצדיקים שחקנים חברתיים את פעולותיהם היומיומיות ולחלץ מתוכם דפוסי הצדקות 

)רסניק ופרנקל, 2000: 105-104(.  
גישת התעשיות התרבותיות קוראת לבחינת התעשיות התרבותיות מתוך תובנות שהן היסטוריות-חברתיות  אך גם מתוך מה שנדמה כסוציולוגיה 
פרגמטיסטית של 'כאן ועכשיו' )Hesmondhalgh & Saha, 2013(.  כלומר, על פי הגישה יש לבחון את ההתמודדות היומיומית של העבודים\ות 
 Boltansky & Thevenot, 2006,( בשל כך, מצאתי לנכון לחבר בין הסוציולוגיה הפרגמטיסטית של לוק בולטנסקי ואחרים\ות  .)בתעשיות אלו )שם

Boltansky & Chiapello, 2007, Boltanski, 2011(  לגישת התעשיות התרבותיות.
לאור זאת בוחן מאמר זה את שיח ההצדקות של יוצרי\ות תוכניות 'המציאות' בישראל מתוך שילוב של גישת התעשיות התרבותיות הרואה את 
העובדים בתעשיות אלו, בכלל ובתעשיית הטלוויזיה בפרט, כקורבנות של תעשייה לא יציבה ואכזרית )Hesmondhalgh & Saha, 2013 ( בה 
ה'חופש' היצירתי והנפשי הוא מוגבל )Hesmondhalgh & Baker, 2010(, יחד עם התובנות של הסוציולוגיה הפרגמטיסטית, אשר מבקשת לבחון 

  .)Boltanski, 2011( את מערך ההצדקות האינדיבידואלי של היוצרים\ות שונים כשחקנים חברתיים במצרף מורכב של אינטרסים ושיקולים
זאת ועוד, רוב המחקרים אשר עסקו בעבודה יצירתית בתעשיות התרבותיות ובטלוויזיה התמקדו בעובדים בדרג הביניים )Conde, 2009(. מיעוט 
מן המחקרים עסק במי שמוגדרים\ות כ"אמנים\יות" של התעשייה – יוצרים\ות ראשיים, עורכי\ות תוכן, במאים\יות ותסריטאים\יות )שם(.  יוצרים\

 .)Harney, 2010( ות אלו לא רק מוערכים יותר אלא גם אשר מרוויחים\ות הרבה מאוד כסף ולכן נתפסים\ות כ"אריסטוקרטים" של התעשייה
כאמור אוכלוסייה זו לא נבחנה באופן ייחודי, לא בעולם ולא בישראל )Conde, 2009(.  לאור כל זאת, מטרת מאמר זה היא להאיר באופן ספציפי 
את תנאי העבודה של יוצרי\ות טלוויזיית 'המציאות' "האריסטוקרטים" בישראל ואת האופן בו יוצרים\ות אלו מתמודדים\ות עם תנאי העבודה 
המורכבים בתעשייה לא יציבה.  מתוך הכרה כי יוצרים\ות אלו חווים גם הם\ן תנאי העסקה לא יציבים\ות אך הינם\ן בעלי השפעה חברתית גדולה 

.)Hesmondhalgh, 2007(
שיטת המחקר באמצעותה חקרתי את שיח היוצרים\ות היא ראיונות עומק עם  היוצרים\ות המרכזיים\ות בשדה היצור המסחרי של טלוויזיית 
'המציאות' בישראל. סך הכל רואיינו עשרה מרואיינים\ות. זהו אמנם מספר לא רב, אולם בשל ההתמקדות ביוצרים\ות מרכזיים\ות בשדה, אשר 
בחלקם\ן הינם\ן ידוענים בעצמם\ן, השגת המרואיינים\ות, אשר נעשתה בצורת כדור השלג, לא הייתה פשוטה.  בסופו של דבר, זהו בבחינת מחקר 

ראשוני של עובדים\ות בתעשיית 'המציאות' בישראל מן הדרג הבכיר ביותר ומכאן כוחו.
הראיונות נערכו כולם פנים אל פנים ונמשכו בין שעה וחצי לשעתיים.  המרואיינים\ות, אשר כולם\ן הסכימו להיחשף בשמם  למעט אחד הם\ן : יעלי 
אבינרי אשר הגתה וערכה את 'הדור הבא 24\7', מעין תוכניות שידוכין בה רווק ורווקות סגורים ביחד בוילה ומצולמים 24\7.  אבינרי ערכה גם בין 
היתר את "היפה והחנון", תוכנית המבוססת על הפורמט האמריקאי Beauty and the Geek, אשר בא מצוותות נשים המוגדרות כיפות וטיפשות 
לגברים המוגדרים כבעלי בעיות חברתיות.  כמו כן רואיינו יורם זק, העורך הראשי של "האח הגדול", דן וייצמן, העורך הראשי של העונה השנייה 
והשלישית של "The Voice", אורנה בן-דור, היוצרת והעורכת של "מעושרות" )הפורמט הישראלי של "The Real Housewives" האמריקאי – 
 Idolהעוקב אחר נשים עשירות וחייהן( ,  יואב צפיר, העורך הראשי של "כוכב נולד", הגרסה הישראלית של פורמט תחרות השירה האמריקאית ה
format, אשר תרה אחר כוכב\ת זמר, צדי צרפתי אשר היה שופט ב"כוכב נולד" וביים חלק מהתוכניות המיוחדות במהלך העונות )Specials(, אבי 
יפה, אשר ערך בין היתר את "הרווק" עם הזמר דודו אהרון כ'רווק' והיה מעורב גם בהפקת "הישרדות", "מאסטר שף", תוכנית בא מתמודדים\

ות מתחרים על תואר ה'שף' הטוב ביותר ו"היפה והחנון", רני סער, במאי אשר מביים סדרות מוערכות ומתוסרטות בדרך כלל, אשר ביים את 
"בוליווד" )תחרות כישרונות ישראלית המתרחשת בהודו – שודרה בערוץ הלווין Yes( והיה, בין היתר, במאי החוץ של "קחי אותי שרון", את עמי 
גלאם אשר יצר, בין היתר, את 'ריאליטי' הגרושים-גרושות "עד סוף העולם" עבור ערוץ 10 ולבסוף אחד מיוצרי המשנה המובילים של "האח הגדול" 

אשר העדיף להישאר בעילום שם. 
הראיונות עברו קידוד ראשוני על ידי עוזר מחקר שתר אחר חזרות של נושאים מסוימים בראיונות.  לאחר מכן ערכתי אני מיפוי של קטיגוריות 
המחקר הראשוניות שעלו מן השדה. בשלב זה איחדתי קטיגוריות ופיצלתי אחרות בכדי לבסס את התמות האנליטיות המרכזיות אשר עלו מן 
 Boltanski( בשלב האחרון, השלב התיאורטי, חילצתי בהתאם לבולטנסקי .)השדה בהתאם לתובנות של 'התיאוריה המעוגנת בשדה' )שקדי,  2003

Thevenot, 1999, Boltanski, 2011 &(, דפוסים של הצדקות של היוצרים\ות לגבי עבודתם\ן בשדה יצור טלוויזיית 'המציאות' בישראל.
בהתאם לגישת התעשיות התרבותיות, אכן נמצא כי היוצרים\ות מודעים\ות לקשיי הפרנסה בשדה הטלוויזיה הבלתי יציב ומשתמשים\ות בגורם 
זה בכדי להצדיק את עבודתם\ן בתעשיית טלוויזיית 'המציאות'.  כמו כן, היוצרים\ות הדגישו את האופן בו העבודה על תוכניות 'מציאות' היא, 
לעמדתם\ן,  עשייה טלוויזיונית ברמה הגבוהה ביותר, שאינה נופלת מיצירה דוקומנטרית, הנתפסת כאיכותית, או לחלופין מדרמה ומקולנוע.  
מעבר למערך ההצדקות הכלכלי-מקצועי נמצא כי היוצרים\ות מתמודדים עם המתח המובנה בין הרייטינג לו זוכות תוכניות ה'מציאות'  לאיכות 
ולמוסר.  לדוגמא, רוב היוצרים\ות מדגישים את האופן בו עבודתם\ן היא מוסרית ואפילו פוליטית-חתרנית אל מול ההגמוניה התרבותית אשכנזית 
האליטיסטית בישראל – המושלת בעיניהם בביקורת נגד הסוגה וברשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בישראל.   כמו כן, יחד עם ההכרה בעובדה שלעיתים 
יש להתל במתמודדים של תוכניות 'המציאות' או במילים פשוטות "לעשות להם מניפולציות" בכדי להשיג רייטינג, מדגישים\ות רוב היוצרים\ות את 
האותנטיות של טלוויזיית 'המציאות', זאת, ככל הנראה אל מול הביקורת הנמתחת לגבי חוסר האותנטיות של טלוויזיית 'המציאות' והתפיסה של 

  .)Couldry & Littler, 2011( חוסר האותנטיות כבעיה מוסרית
מכאן ניתן להעלות את הניתוח לרמת מקרו, כפי שמציעים  בולטנסקי וטבנו )Boltanski & Thevenot, 2006(.  ניתוח הממצאים מראה כי מערך 
ההצדקות של יוצרי\ות ה'ריאליטי' בישראל אינו רק פועל להצדיק את עבודתם\ן ביצירת טלוויזיית 'מציאות' אלא שקוע בשיח קפיטליסטי של 
הצדקה.  שיח זה מאופיין בהגדרת הקפיטליזם כאידיאולוגיה המאפשרת שחרור מאליטות נושנות ופועלת למען 'טובת הכלל'.  כך על פי היוצרים\

ות המערכת הכלכלית הקפיטליסטית התחרותית, אשר ה'ריאליטי' הוא חלק ממנה, גורמת לאינדיבידואלים עצמם ולחברה ככלל להגיע למקום 
משגשג, חופשי וטוב יותר.  זאת ועוד, הם\ן מאמינים\ות בהצלחת המתמודדים\ות האותנטיות\ים לכאורה ומחזקים\ות את התפיסה הקפיטליסטית 
הרווחת לגבי אחריות הפרט ודרכו האותנטית בעולמנו )Hay & Ouelette, 2008(. היוצרים\ות הם\ן "מומחים" אשר, כפי שטוען בולטנסקי, הפנימו 
את האידיאולוגיה הקפיטליסטית והפכו להיות נשאים ומפיצים של אידיאולוגיה זו )Boltansky, 2011(.  כך מוצדק לא רק ה'ריאליטי' כמוסרי אלא 

האידיאולוגיה הקפיטליסטית ההגמונית ככלל. 
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'חדשות מרעישות': מופעיו המוסדיים והחתרניים של הסאונד במהדורת החדשות הטלוויזיונית
גב' הדר לוי, האוניברסיטה העברית בירושלים

 
מאמר זה עוסק בשאלה מהו תפקיד הסאונד במהדורת החדשות הטלוויזיונית? חקר קונבנציות הסאונד המשמשות את מפיקי מהדורות החדשות 
הטלוויזיוניות בישראל בעיצוב הפתיחים המוזיקליים, בכינון האדריכלות האקוסטית של האולפן, ובהרכבת האייטמים החדשותיים, מגלה את תפקיד 
המפתח של הסאונד בביסוס האתוס של המהדורה כאותנטית ואמינה, אך גם חושף את המקרים בהם מאמצי ההפקה לשלוט בסאונד על מנת 
לשמר רטוריקה זו נכשלים. מממצאי המחקר עולה כי חקר ההיבטים האקוסטיים של מהדורת החדשות הטלוויזיונית עשוי לתרום תובנות חדשות 
על הז'אנר החדשותי ועל הפרקטיקות העומדות בבסיסו. אנו טוענים כי פרדיגמה של סאונד ושמיעה עשויה להעשיר ולאתגר המשגות והנחות יסוד 
 ,sound studies – הלקוח מתחום       ה  )soundscape )Schafer, 1993בשיח של מחקרי עיתונות ותקשורת פוליטית, ומציעים את המושג

  .)framing( 'כמטאפורה רעיונית משלימה לרעיון ה'מסגור
 Ellis, 2000; Scannell,( סוגת מהדורת החדשות הטלוויזיונית זכתה לתשומת לב מחקרית רבה מזוויות מתודולוגיות שונות כגון מחקרי מדיה
1996(, חקר השיחה )דורי-הכהן, 2012; חמו, 2009, 2015(, חקר נרטיבים )Bell, 1999; Montgomery, 2010(, מחקרים תרבותיים )אלמוג, 
 .)Frosh & Wolfsfeld, 2007; Liebes, 2000 ;2007 ,כהן ואיתן( )framing( ומחקרי תקשורת פוליטית ומסגור ,)2004(, מוסדיים )ויצטום, 2006
מחקרים אלו התמקדו בעיקר בהיבטים המילוליים והחזותיים של מהדורת החדשות הטלוויזיונית, באפיינם אותה כז'אנר יומיומי וטקסי, בין הסמכותי 
ו'מסגרות' משלו טרם נחקר במסרים  )liveness(. אולם, ממד הסאונד אשר עשוי לשאת משמעויות  וחיּות  לשיחתי, המבוסס על אותנטיות 
חדשותיים )Coleman, 2010(. נוסף על מקומו של הממד החזותי כמושא מחקר עיקרי בתחום התקשורת, חשיבותו באה לידי ביטוי גם כמצע 
פורה למטאפורות רעיוניות המשמשות במחקרים אלה. מטאפורה רעיונית חזותית מרכזית במחקרי תקשורת היא 'מסגור' )Frosh, 2011(. מסגור 
כרוך בבחירה של אספקטים מסוימים מתוך המציאות הנחווית והפיכתם לבולטים יותר בטקסט תקשורתי, באופן המקדם הגדרה ספציפית 
של בעיה, פרשנות, הערכה מוסרית ופתרון מסוים לבעיה; על כן מסגור הוא פרקטיקה רטורית )Entman, 1993(. מחקר זה מתמקד בהיבטים 
האקוסטיים של מהדורת החדשות הטלוויזיונית אשר נזנחו במחקר עד כה, ובוחן הן את אלה הלוקחים חלק בתהליכי מסגור ובביסוס האתוס של 
הז'אנר כאמין ואותנטי, והן את אלה הפועלים כרכיב חתרני ובלתי צפוי ביחס לתכנון של ההפקה. בכך מבקש מחקרנו להתוות דרכים חדשות 

בחקר מהדורת החדשות הטלוויזיונית, כמו גם לאתגר המשגות והנחות יסוד מקובלות בשיח של מחקרי תקשורת פוליטית וחקר עיתונות.
המחקר נשען על מתודולוגיה איכותנית-פרשנית בשילוב נדבכים כמותיים. לצורך המחקר, נדגמו באקראי מהדורות משלושת הערוצים 1, 2, ו - 10 
באותם התאריכים, על מנת להשוות ביניהן ולבחון האם המהדורות השונות חולקות קונבנציות זהות הקשורות בסאונד. קורפוס המחקר כולל 59 
מהדורות חדשות ישראליות משנת 2013 אשר נותחו במלואן: 32 מהדורות מימי חול )12 מהדורות מערוצים 2 ו 10 כל אחד ו – 8 מהדורות 
מערוץ 1( ו-27 מהדורות מערבי שישי )10 מהדורות מערוצים 2 ו – 10 כל אחד ו – 7 מהדורות מערוץ 1(. איסוף הנתונים נעשה באמצעות 
תיאור גדוש תוך האזנה וצפייה במהדורות. ניתוח הנתונים נשען על גישת התיאוריה המעוגנת בשדה, בזיהוי תופעות הקשורות בסאונד העולות מן 
הקורפוס. כימות התופעות שעלו מן התיאור הגדוש והעמוק סייע בהצבעה על דפוסים חוזרים כקונבנציות סאונד וכן בהשוואה בין שלוש המהדורות 
הישראליות. פענוח הממצאים מבוסס על תיאוריות מגוונות מתחומים שונים, ביניהם sound studies, מחקרי קולנוע וטלוויזיה, לימודים ביקורתיים, 

חקר השיחה, תקשורת פוליטית, media studies, מחקרי רטוריקה, מחקרי מדיה חדשים ועוד. 
ממצאי המחקר חושפים את תפקיד המפתח של הסאונד בביסוס האתוס של מהדורת החדשות הטלוויזיונית כאוטוריטה לתיווך ומסגור המציאות. 
רטוריקה זו מהדהדת כבר מצלילי הפתיחים המוזיקליים של שלוש המהדורות, המבשרים בטקסיות על המעבר מלוח השידורים הרגיל לטובת 
מהדורת החדשות. האדריכלות האקוסטית של האולפן מכוננת אותו כמרחב סטרילי, בו דמויות סמכותיות כמו המגישה והפרשנים, מנתחים 
ומפענחים את המציאות ממרחק מבלי לבוא במגע עמה. לשם כך, מלבד קולותיהם המהדהדים של המשתתפים בשידור, האולפן מלא בשקט, 
וכאשר מובאים ייצוגים של המציאות בגבולות האולפן הם מוצגים באופן ויזואלי בלבד, ללא סאונד )למעט במקרים בהם תורם הסאונד לדרמטיזציה 
וחיּות הדיווח(. בכתבות חדשותיות נארזים קולות ורעשים שונים בנוסחתיות חוזרת ונשנית תחת ה – voice-over של הכתב/ת לפי סוג האייטם, 
ובכך תורמים לאותנטיות ולאפקט המציאות )Barthes, 1986( של הדיווח ומשמשים למסגור )framing( המציאות באופן אקוסטי. הוספת אלמנטים 
מוזיקליים לכתבות בנושאים 'רכים' בלבד, טומנת בחובה משמעויות פוליטיות ואידיאולוגיות ביצירתה הירארכיה בין סוגיות ותכנים שונים מבחינת 

אובייקטיביות וחשיבות.
מחקר זה שופך אור גם על המקרים בהם מאמצי ההפקה לשלוט בסאונד, על מנת לשמר את הרטוריקה הסמכותית של מהדורת החדשות, 
נכשלים. מקרים אלו מגלים את אופיו החמקמק וההיקפי של הסאונד, המאיים 'לדלוף' ולפרוץ את גבולות המסגור החזותי, תוך ערעור המסגור 
התרבותי. השקט הממלא את האולפן הופך אותו למרחב אקוסטי חשוף לשלל קולות ותקריות רועשות המטשטשות את ההבחנה בין האולפן 
לאחורי הקלעים )במונחיו של Goffman, 1956(. דיווח חי מזירת אירוע מקשה על היכולת לסנן רעשים מן השטח המחרישים את הסטריליות 
האקוסטית של האולפן, והעיכוב במעבר הסאונד בין האולפן לשטח כופה על האינטראקציה שתיקות מביכות ולא טבעיות. משתתפים אשר 
סיימו את תפקידם המתוכנן בפאנל, עשויים להתפרץ לדיון ולאלץ את ההפקה לפתוח את המיקרופון שלהם מחדש על מנת לשמר את החזות 
השיחתית של המהדורה )חמו, Montgomery, 2006; Tolson, 2006 ;2009(, שכן על אף הימצאותם מחוץ ל – frame הוויזואלי, קולם נשמע 
דרך המיקרופונים של הדוברים האחרים. לצד זאת, לרעשים בלתי מתוכננים אלו תרומה חשובה לביסוס האותנטיות של מהדורת החדשות ואפקט 

הנוכחות )Gumbrecht, 2004( של המשתתפים בה, והם מהווים אינדקס לשידור החי.
למעט הבדלים מינוריים, שלוש המהדורות הישראליות חולקות את קונבנציות הסאונד אשר נמצאו במחקר זה. ממצאים אלו עשויים להעיד על 
רוטיניזציה ארגונית הנשענת על תהליכי ִחְברּות, התמקצעות וחיקוי )Levitt and March, 1988(, ועל הפרקטיקות המקצועיות המקלות את שגרת 
העבודה היומיומית והתזזיתית על המפיקים והעורכים. כפי שעולה מן המחקר, רוטיניזציה ארגונית ומקצועית זו במהדורות החדשות הטלוויזיוניות 
בישראל מובילה לאחידות מסוכנת מבחינת הדרכים בהן אנו שומעים את העולם ולהשתקת הדרכים האלטרנטיביות לדעת אותו – ועל כן – להגיב 

אליו.  
הממצאים מראים כי פרדיגמה של סאונד ושמיעה עשויה להעשיר ולאתגר המשגות והנחות יסוד בשיח של מחקרי עיתונות ותקשורת פוליטית. 
בחינת ההיבטים האקוסטיים של מהדורת החדשות הטלוויזיונית העלתה תובנות חדשות על הז'אנר אשר נחקר רבות בעבר בדגש על ממדים 
חזותיים ומילוליים, ועל הפרקטיקות העומדות בבסיסו. בהתבסס על ממצאים אלו, אנו מציעים את המושגsoundscape )Schafer, 1993( , הלקוח 

 .)framing( 'ומוגדר באופן רחב כשדה מחקר אקוסטי, כמטאפורה רעיונית ומתודולוגית משלימה לרעיון ה'מסגור  sound studies – מתחום ה

השינוי ביחס לילדי וילדות הפריפריה בשדה הטלוויזיה לילדים בישראל
ד"ר יובל גוז'נסקי, המכללה האקדמית ספיר

מחקר הפקה איכותני זה מציע ניתוח של השינוי בתפיסת הַיְלדּות בכלל וילדי הפריפריה בפרט בקרב עורכי התוכן בחמשת העשורים הראשונים 
של שידורי הטלוויזיה לילדים בישראל. במסגרת המחקר רואיינו 25 מנהלי תוכן מרכזיים אשר פעלו ופועלים במסגרת שבעת ערוצי הילדים 
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הראשיים בישראל. המחקר מנתח את השינויים בתפיסותיהם במהלך המעבר משידורי טלוויזיה לימודיים וחינוכיים בערוץ ישראלי יחיד לעבר 
מציאות של מספר רב של ערוצים, חלקם גלובליים, ששידרו כל שעות היממה, ומטרתם המוצהרת הייתה מסחרית-בידורית. מטרות המחקר היא 
לבחון כיצד היוצרים והיוצרות של הטלוויזיה לילדים ראו את וחשבו על ילדי הפריפריה הפיזית, התרבותית והחברתית? בנוסף, באיזו דרך הם מצאו 

לנכון לשלב את הפנייה לילדי הפריפריה בתכנים הטלוויזיוניים שהם יצרו?
רקע תיאורטי

המחקר יוצא מנקודת הנחה כי הפריפריה אינה מקום גיאוגרפי, אלא כפי שטוען עודד היילברונר "'הפריפריה' משמשת כאנטיתזה מטפורית, 
מומצאת, של המרכז, כדי להצדיק את קיומו כשולט" )היילברונר, 2007, עמ' 27(. גופי ההפקה של הטלוויזיה כיצרני מדיית המונים רואים עצמם 
כמי שנמצאים במרכז כלכלי, פוליטי, תרבותי ואינטלקטואלי "היוצר, מווסת ומכוון את הטעם התרבותי של החברה [...] את מרכזי המידע והידע 

שלה [...] כמרכז תרבותי הוא ממלא פונקציות סמליות וייצוגיות המנסות להציג את אחדותה של האומה" )היילברונר, 2007, עמ' 29(. 
התבוננות היסטורית-תרבותית דורשת ניסיון לזהות נקודות מפתח הגמוניות בתוך מבנה תהליכי מעיקרו )פוקו, 1996(. היחס לילדי הפריפריה 
הינו רק חלק אחד מתוך תהליך רחב של שינוי שהתחולל בחמשת העשורים הראשונים של שדה הטלוויזיה לילדים בישראל, והוא מבטא חלק 
מן "האסטרטגיות שבמסגרתן הם באים לידי ביטוי, ושקווי המתאר הכלליים שלהן או התגבשותן המוסדית מתגשמים במכשירי המדינה, בניסוח 

החוק, בהגמוניות החברתיות" )פוקו, 1996, עמ' 64(.
מחקר זה, הפועל במסגרת של חקר התקשורת כתרבות, רואה את עורכי התוכן/היוצרים עצמם כאחד מהאתרים של יצירת מבני משמעות, 
אשר הול )2003( מכנה "שלב ההצפנה". בחינת השיח של המפיקים, בעזרת כלי המחקר האיכותני )איילון וצבר-בן יהושע, 2010(, מאפשר בחינה 
וזיהוי של תהליכים להטענת משמעות. צירוף בחינת השיח של היוצרים, עם הטקסטים הטלוויזיוניים עצמם תוך התייחסות לשינויים שחלו בשדה 
הייצור התרבותי )בורדייה, [1984] 2005( והחברתי הישראלי, מאפשרים לנתח את השינויים שחלו ביחסה של טלוויזיה לילדים בישראל אל ילדי 

וילדות הפריפריה.
ממצאים

ממצאי המחקר מראים כי המפיקים והיוצרים של הטלוויזיה לילדים היו בהחלט מודעים למושג "ילדי הפריפריה". אך מתברר כי הם חשבו עליהם, 
או יותר מדויק, דמיינו אותם באופן שונה לאורך שנות שידוריה של הטלוויזיה לילדים בישראל. ב"עידן הערוץ היחיד" בין השנים 1966-1989 
)Gozansky, 2016(, ראו היוצרים שפעלו בערוץ הממלכתי )הטלוויזיה הלימודית הישראלית( את תפקידם כמי שנדרשים לספק הדרכה, הכוונה 

וחינוך בכדי לפצות על "החוסר" שיש לילדי הפריפריה בהשוואה לילדי המרכז. 
זאת ועוד, היוצרים ראו את עצמם כמי שנמצאים במרכז התרבותי והחברתי וככאלה הם אוחזים בידע הראוי אותו הם רוצים להפיץ ברחבי הארץ, 
כדי "לגשר על הפערים", כפי שתיארה יעל גרף, הבמאית של הסדרה "רגע עם דודלי" בטלוויזיה החינוכית: "הרעיון היה באמת להביא את זה בעיקר 
לפריפריות, זה היה מאוד חשוב [...] כל תכניות הילדים שלנו נועדו לפריפריה. בגלל זה השפה הייתה תקנית אבל פשוטה. כל תהליך שנראה לנו 
מסובך אנחנו פרקנו אותו, בכל מיני טכניקות. חשוב היה לנו שכל ילד בירוחם יבין את התכנית, שזה לא יהיה מרוחק ממנו. בגלל זה גם הסט 
היה מאוד פשוט, כל המצרכים היו נגישים, הבגדים צנועים, אירחנו ילדים מכל מיני עדות, אורי בנאי נחשב עדה אחרת, באמת זה היה לנגד ענינו".

היוצרים פעלו מתוך אמונה שהטלוויזיה יכולה להשפיע על ילדים, ולעצב אותם לאופני חשיבה והתנהגות "ראויים" בהתאם לרוח הממלכתית 
ההגמונית. הייתה זו התבוננות מלמעלה למטה, שיצאה מנקודת הנחה של התבוננות של מבוגרים "האוחזים בידע" ביחס לילדים אשר לכאורה 

"חסרים את הידע". התבוננות זו הפכה חריפה יותר ביחס לילדי הפריפריה, שנתפסו  כ"אחרים", כמי שחסרים רקע משפחתי וחברתי מתאים.
לעומת זאת ב"עידן ריבוי הערוצים" החל משנת Gozansky, 2016( 2000(, היוצרים ראו עצמם כ"ספקי מצרכים" לילדים שהם "הלקוחות". 
התפיסה אשר התבססה בקרב עורכי התוכן של מרבית ערוצי הילדים בישראל בעידן זה, הייתה שאם ברצונם להשיג דומיננטיות בשדה עליהם 
ליצור בידור בקצב מהיר על מנת להגיע לקהל רחב ככל הניתן. בהתאם לכך, המפיקים לא תפסו עוד את הילדים בפריפריה כקבוצה חברתית 

הזקוקה ליחס שונה אלא דווקא כחלק אינטגרלי מקהל צרכני אינדיווידואליסטי, אשר הטלוויזיה משמשת לו בעיקר כלי בידורי לשעות הפנאי.
זאת ועוד, מנהלי הערוצים ניסו לייצר עולם תוכן מדומיין אשר בו הילדים, באשר הם, הינם מובילים ושולטים, מה שבנט וייסר מגדירה "אזרחים-

צרכנים"  )Banet-Weiser, 2007(. במקביל, השיח אשר השתלט על שידורי הילדים היה שיח של "תקינות פוליטית" )Politically Correct(, אשר 
התעלם כמעט לחלוטין מסוגיית המרכז והפריפריה הישראלית ויצרו אשליה של ישראליות הומוגנית, כפי שמתארת הילי חורב-קסוטו, מנהלת 
ערוץ הילדים: "[הסדרה, י.ג] "הבנים והבנות" זו תחרות בין ילדים שצבועה בצבעים שמזכירים את הריאליטי. היא אחת התוכניות הכי פופולריות 
שלנו. והיא כזו כי מלוהקים שם ילדים מכל הארץ. היא נותנת ביטוי אמיתי לחברה הישראלית ולכל גווניה. זאת אומרת ילדים שבאים ומביאים 
את כל עולמם: יש את הילד מנתיבות, הילדה מאילת, והילד מחיפה ויש מטירת הכרמל ויש מתל אביב. יש ילד דתי ויש ילדה אתיופית. [...] שנה 
שעברה היה גם ילד ערבי [...] הרעיון הוא לתת ביטוי לכל החברה ואני חושבת שזה נורא חשוב שילדים יראו ילדים אחרים כמוהם על המסך. ויראו 
אותם באופן שבו אנחנו מציגים אותם שזה אופן מאוד חיובי, חזק ומעצים. להיאבק על מה שחשוב לך, ואז תצליח ואין דבר העומד בפני הרצון".

תרומת המחקר לתחום 
שדה המחקר של הטלוויזיה לילדים בישראל נמצא בראשית דרכו. חלק מן הספרות האקדמית מתמקד בהיבטים טקסטואליים של התכנים 
האודיו-ויזואליים לילדים. חלק אחר מוקדש לחקר ההשלכות של הטקסט על קהלים שונים )ילדים, הורים, קבוצות אוכלוסיה שונות(. שדה מחקר 
הטלוויזיה בישראל חסר עדיין דיון תקשורת-תרבותי בהקשר רחב, במונחים של ויליאמס )Williams, 2003( המבטאת סינתזה טכנולוגית של צרכים 

חברתיים, כלכליים ופוליטיים.  דיון זה חסר במיוחד בשדה ההפקה בישראל ובחקר ההפקה של הטלוויזיה לילדים באופן מיוחד.
תרומתו של המחקר האיכותני הנוכחי, הוא בניסיון להבין את המסגרת התרבותית שייצרה טקסטים טלוויזיוניים לילדים בישראל. תפיסותיהם של 
מפיקים והעורכים ביחס לילדי הפריפריה באו לידי ביטוי בטקסטים הטלוויזיוניים שהם יצרו, וככאלה היה להם חלק בעיצוב התודעה הקולקטיבית 
של החברה הישראלית. הבנה של המניעים והתפיסות שהנחו את היוצרים, עשויה לסייע בהבנת אופני ההתפתחות של תהליכי סוציאליזציה שעברו 

ילדים בחברה הישראלית )אלו מן הפריפריה ומן המרכז גם יחד(. הבנה זו עשויה לסייע לפתח התבוננות מחודשת וביקורתית על תהליכים אלו.
חזרה לתוכן העניינים

מושב 7: אינטרנט ושלומות בגיל מבוגר
יו"ר: פרופ' עמית שכטר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב      

מגיבה: פרופ' חנה אדוני

המאה ה 21 מאופיינת בשתי מגמות-על: הראשונה היא ההזדקנות המואצת של האוכלוסייה והעלייה המשמעותית בשיעור הקשישים ברוב 
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מדינות העולם, והשנייה היא ההתפתחות וההפצה המהירות של טכנולוגיות מידע ותקשורת חדשות כגון מחשבים, אינטרנט וטלפונים ניידים. 
הטכנולוגיות החדשות מציעות לאוכלוסייה המבוגרת מגוון גדול של אמצעים לשמירה על מעורבות חברתית, יצירתית ואינטלקטואלית, והן יכולות 
לתרום לשלומות )well-being( הפיזית והנפשית שלהם. עם זאת, למרות שהאוכלוסייה המבוגרת מהווה את הפלח בעל שיעורי הצמיחה הגבוהים 
ביותר בקרב משתמשי הטכנולוגיות החדשות, מבוגרים רבים מתקשים לאמץ את הטכנולוגיות החדשות או שאינם מוצאים בהן תועלת. כתוצאה 
מכך, דווקא מי שיכולים ליהנות מן הטכנולוגיה יותר מכל שאר קבוצות האוכלוסייה, הם אלו שנוטים לדחות אותה. באמצעות הצגה של סדרת 
מחקרים חדשים, המושב יעמוד על המורכבות ורב הממדיות של השימוש במדיה החדשים בגיל מבוגר ועל הקשר שבין השימוש לשלומות בזקנה.

המחקר הראשון בוחן שימושי רשת ושלומות בגיל המבוגר. מחקרים רבים בדקו את הקשר בין שימוש באינטרנט לשלומות אולם רק מיעוטם 
התייחסו לפונקציות השונות בשימוש באינטרנט. המחקר הנוכחי מציג גישה פונקציונלית ובודק את הקשר בין ארבעה שימושים שונים של האינטרנט 
)תקשורת, מידע, ביצוע משימות ופנאי( לשלומות של המשתמשים על מנת למפות באופן ברור יותר את תרומתו הייחודית של כל שימוש. המחקר 
השני מתמקד בשימוש ברשת החברתית פייסבוק בגיל המבוגר. המחקר בוחן את האופן בו חברים ברשת החברתית פייסבוק, בני 65 ומעלה, 
משתמשים בה, ומתאר את תהליך אימוץ הטכנולוגיה על ידי הגולשים, את האופן בו הם מתמודדים עם הטכנולוגיה, ואת השפעות ההדדיות 
הקיימות בין השימוש במחשב בכלל ובפייסבוק בפרט לבין חיי היום-יום של הגולשים. המחקר השלישי  מתאר קונפליקטים משפחתיים בתהליכי 
ביות של טכנולוגיות מידע ותקשורת. המחקר, המתמקד במשפחות של משתמשי אינטרנט מבוגרים שהיגרו ממדינות ברית המועצות לשעבר, 
בוחן את הקשר בין המשתמשים לבין בני/בנות זוגם ובינם לבין ילדיהם בשלבים השונים של ביות הטכנולוגיה, וחושף אמביוולנטיות והשפעות 
שליליות של אימוץ הטכנולוגיה על הקשר המשפחתי. המחקר האחרון בוחן באיזו מידה משתמשי אינטרנט מבוגרים סובלים מטכנוסטרס, הפרעת 
דחק הנוצרת כתוצאה משימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת, ואת הקשר בין טכנוסטרט לשלומות בגיל מבוגר. המחקר חושף, כי בדומה לקבוצות 
גיל צעירות יותר, המבוגרים אינם חסינים להשפעה המזיקה של השימוש בטכנולוגיות, וכי יש להתייחס לטכנוסטרט כאל גורם סיכון בכל דיון העוסק 

באיכות חיים ושלומות פסיכולוגית בזקנה.
הקהל, שישתתף במושב, ייחשף באמצעותו לשלושת הנושאים המרכזיים בחקר השימוש במדיה החדשים בגיל המבוגר, היינו דפוסי השימוש, 
תגמולי השימוש ונזקיו. כמו כן, תוצג לקהל זווית ביקורתית, שתעמיד בספק אמונות רווחות לגבי קשישים וטכנולוגיה, ותינתן לו אפשרות להציג 

שאלות ולהשתתף בדיון פתוח על סוגיות רלוונטיות. 

שימושי רשת ושלומות בגיל המבוגר: הגישה הפונקציונלית
ד"ר רינת ליפשיץ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

מחקרים רבים מדגימים קשרים חיוביים בין שימוש באינטרנט לשלומות בגיל המבוגר. רוב המחקרים יישמו את 'גישת המאקרו', כלומר התייחסו 
לשימוש באינטרנט כאל פעולה אחת, בעוד שמחקרים אחרים יישמו את 'גישת המיקרו' והתמקדו בפעילויות ספציפיות בשימוש באינטרנט )כגון 
משחקי מחשב(. לשימוש בגישות אלו בחקר השימוש באינטרנט מגבלות רבות: גישת המאקרו מכלילה מדי, מסתירה מגבלות שונות לשימוש 
ולא מאפשרת בחינה של שימושים שונים, בעוד שגישת המיקרו מספקת תמונה צרה ולא מאפשרת הכללה של הפעילויות המקוונות השונות 
לאנשים ולאינטרנט בכלל. כתוצאה מכך, ההבנה של תפקיד האינטרנט בקידום בריאות והזדקנות מוצלחת מוגבלת למדי, ובעיקר חסרה האבחנה 
בין ארבעת הפונקציות המרכזיות, שזוהו בשימוש באינטרנט בגיל המבוגר: תקשורת בין אישית )כגון, דואר אלקטרוני, ווטסאפ(, איסוף מידע )למשל, 
בריאות, צרכנות(, ביצוע משימות )לדוגמה, קניות, ניהול חשבון בנק(, ובידור ופנאי )למשל, משחקים ותחביבים מקוונים(. מטרת המחקר הנוכחי 
היא לבדוק את הקשר בין ארבעת הפונקציות של האינטרנט לשלומות על מנת למפות באופן ברור יותר את תרומתן. המחקר מציג גישת ביניים 
לחקר השימוש באינטרנט - הגישה הפונקציונלית - המבוססת על 'גישת השימושים והסיפוקים' ומתמקדת בבדיקת תדירות השימוש בפונקציות 
האינטרנט השונות. המחקר מבוסס על סקר מקוון, שכלל 306 משתמשי אינטרנט ישראלים בני 50 ומעלה. הנבדקים נתבקשו לדווח על מידת 
השימוש בארבעת הפונקציות המרכזיות שזוהו במחקרים קודמים: תקשורת, מידע, ביצוע משימות ופנאי, וכן להעריך את רמת השלומות שלהם 
בעזרת שני מדדים המייצגים היבטים שונים של שלומות פסיכולוגית: סימפטומים של דיכאון ושביעות הרצון מהחיים. ניתוח הממצאים הראה כי 
השימושים באינטרנט לתקשורת בין אישית ולחיפוש מידע הם השכיחים ביותר בקרב הנבדקים. השימוש באינטרנט לביצוע משימות הוא השימוש 
השלישי בשכיחותו ואילו בידור ופנאי נמצא כשימוש הכי פחות שכיח. בנוסף, נמצא כי לכל ארבעת שימושי האינטרנט קשרים חיוביים עם שביעות 
רצון מהחיים אולם רק לשימושי האינטרנט לצורך ביצוע משימות ולפנאי קשרים שליליים עם דיכאון. עם זאת, בניתוחי רגרסיה נמצא כי רק 
השימוש באינטרנט לצרכי בידור ופנאי קשור במובהק לשלומות גבוהה יותר, קרי: לשביעות רצון גבוהה יותר מהחיים ולרמת דיכאון נמוכה יותר. 
בעוד שממצאי המחקר תומכים בספרות הענפה על מרכזיות הפנאי ותרומתה לשלומות בגיל המבוגר, הם מצביעים על מצב פרדוקסלי: דווקא 
השימוש באינטרנט לצרכי בידור ופנאי, שנמצא כשימוש הכי פחות שכיח, הוא היחיד שמנבא שלומות. הסבר אחד לשכיחות הנמוכה של השימוש 
באינטרנט למטרת פנאי עשוי להיות מה שמכונה בספרות 'הפער הדיגיטלי'. הספרות טוענת, כי המבוגרים עדיין מפגרים אחרי הצעירים בגישתם 
לאינטרנט, ביכולות הדיגיטליות שלהם ובפעילויות המקוונות שהם בוחרים. פעילויות פנאי מקוונות, באופן ספציפי, דורשות אוריינות דיגיטלית גבוהה, 
ויתכן שהנבדקים במחקר הנוכחי נמנעו מסיבה זו להשתמש בפונקציה זו. הסברים אלטרנטיביים לממצא הפרדוקסלי קשורים לערכים )כגון: 
אתיקת העבודה החזקה ואתיקת הפנאי החלשה המאפיינת את האזרחים הוותיקים בישראל( ולמאפייני אוכלוסיית המחקר )למשל: חוסר בזמן 

היות וחלק מהנבדקים עדיין לא הגיעו לגיל פרישה מהעבודה(. 

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר
ד״ר סיגל נעים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 
בני 65 ומעלה הם כיום פלח האוכלוסייה בעל שיעור הצמיחה הגבוה ביותר מבין משתמשי האינטרנט בכלל והרשתות החברתיות בפרט. קהל זה 
משתמש ברשתות החברתיות לצורכי פנאי וקשרים חברתיים. בכך, השימוש מפחית תחושות בדידות ובידוד ועשוי לעכב ואף למנוע את ההינתקות 
של אנשים זקנים מהחיים החברתיים. על כן, ניתן לומר כי השימוש ברשתות החברתיות משמש כאמצעי לשימור שלומות בגיל המבוגר. מטרת 
המחקר הנוכחי היא לנסות ולאפיין את חווית השימוש של זקנים תושבי ישראל בפייסבוק, כחקר מקרה של שימוש ברשתות חברתיות מקוונות 
בגיל המבוגר. אוכלוסיית המחקר מנתה 30 משתמשי פייסבוק תושבי ישראל, בני 65 ומעלה )15 נשים ו– 15 גברים(. במחקר נעשה שילוב בין 
מספר שיטות איכותניות לאיסוף נתונים, שאפשרו הבנה מקיפה של אופני השימוש ברשת החברתית המקוונת ומשמעותה של החברות בה עבור 
המשתמשים: )א( שאלון פרטים אישיים; )ב( ראיון עומק; )ג( תצפית - אתנוגרפית מדיה; )ד( נטנוגרפיה - תצפית על קבוצות מקוונות והשתתפות 
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בהן. ניתוח הנתונים הראה כי תהליך אימוץ הטכנולוגיה תואר על פני רצף הנע מאסטרטגיה של שימוש מצומצם בטכנולוגיות חדשות, מסיבות 
התלויות במשתתפים או תפישת הטכנולוגיה הספציפית כלא-נחוצה, אל אימוץ מלא של הטכנולוגיה ושימוש אקטיבי בה מתוך רצון להישאר 
מעורבים מבחינה חברתית ומקצועית. במרכז הרצף זוהה אימוץ פסיבי, שלא פסל את החידושים אך גם לא חיפש אחריהם באופן אקטיבי, כתוצאה 
מחוסר עניין או חשש מאי הצלחה בשימוש בטכנולוגיה. נמצאו גם מספר קשרים בין השימוש במחשב לחיי היומיום: ככל שמשתתפי המחקר 
צברו ניסיון רב יותר בשימוש ברשת החברתית המקוונת, כך הפך השימוש שלהם בה למושכל יותר – מה שמעיד על כך שרמת האוריינות 
הדיגיטלית שלהם השתפרה בהדרגה. דפוסי התנהגות ששימשו אותם בחיי היומיום יובאו אל העולם המקוון. כך, למשל, תוארה פרקטיקה של 
שמירה על קשר עם חברים ובני משפחה באמצעות תוכנות תקשורת במחשב. קשר אחר היה שימוש במחשב כהשלמה לחיי היומיום. הפעילות 
התחילה בתחום עניין או אירוע המתנהלים באופן לא-מקוון והמשיכה באופן מקוון, כתמיכה בפעילות הלא מקוונת. על אף החששות שהביעו חלק 
ממשתתפי המחקר מפני קשיים בשימוש בטכנולוגיה, ניתן היה ללמוד מדבריהם על המקום המרכזי שלה בחיי היומיום שלהם. השימוש בטכנולוגיה 
הוטמע בחיי היומיום והפך לדו-כיווני, כך שהוא השלים בין פעילויות בשני ממדי החיים – המקוון וזה שאינו מקוון. תגמולי השימוש בפייסבוק היו 
מגוונים מאד וכללו, בין היתר, תגמולי בידור שנוצרו כתוצאה מהשתתפות בפעילויות פנאי פורמלי, ותגמולי העשרה שנבעו מהשתתפות בפעילויות 
פנאי לא-פורמלי מגוונות תוך השלמה באמצעות שימוש בפייסבוק. כך הצליחו חלק מהמשתתפים להמשיך ולעסוק בתחום בו עבדו בעבר, או 
החלו להתמקצע בתחום עניין חדש תוך היעזרות בפייסבוק לחיפוש מידע ולפרסום תמונות או פוסטים הקשורים לתחום העיסוק החדש. הממצאים 
מעידים על כך שהשימוש ברשת החברתית עשוי לסייע רבות למשתמשים זקנים בפיתוח ההון החברתי אותו צברו במהלך חייהם ובשימורו לעת 
זקנה, בשמירה על קשרים חברתיים, בפיתוח תחומי עניין ותעסוקה חדשים, ובאופן כללי בחיי היומיום. נראה כי רשתות חברתיות מקוונות הן 

טכנולוגיה שמועילה רבות לאיכות חייהם של המשתמשים בה ומכאן שהיא עונה על ההגדרה של "טכנולוגיית איכות חיים". 

ביות הטכנולוגיה והאווירה בבית: עולים קשישים רוכשים מחשב 
ד"ר נטליה חבורסטיאנוב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

יוצאי ברית המועצות לשעבר כאשר הן רוכשות מחשב ביתי. שדה  המחקר הנוכחי עוסק בדינאמיקה שמתקיימת במשפחות של קשישים 
המחקר הזה מפגיש שלוש סוגיות חברתיות: הזדקנות על רקע של עלייה וקליטה, הסתגלות של משפחות עולים לשלב של הקן הריק, והשפעת 
הטכנולוגיה החדשה על תהליכים אלו. בישראל חיים היום כ- 150 אלף יוצאי ברית המועצות בגיל +65 אשר מהווים 13% מכלל אוכלוסיית 
הקשישים בישראל. מלבד אתגרים נורמטיביים של שלב הקן הריק, קשישים אלו מתמודדים עם בעיות כלכליות, קשי שפה, בדידות חברתית ומצב 
רוח ירוד. בגלל הקושי שלהם להסתגל לחברה הקולטת, הם מחפשים את המענה לצרכיהם בתוך המשפחה בלבד. יחד עם זאת, הפער הבין 
דורי במשפחות עולים הולך וגובר: רבים מדווחים על יחסים מנוכרים עם נכדיהם אשר לא רק שונים מהם מבחינה מנטאלית-תרבותית, אלא גם 
אינם שולטים בשפה הרוסית. על כן, טכנולוגיות מידע ותקשורת חדשות עשויות לסייע להם למצוא מערכות תמיכה וקבוצות עניין מחוץ למקום 
המגורים ולהגשים את עצמם בתחומים שונים של פנאי מקוון. לפי מודל הביות, תהליך אימוץ הטכנולוגיה דומה לביות של חית בר: הטכנולוגיה, 
שתחילה נתפסת כזרה ומאיימת, הופכת עם הזמן ורכישת ניסיון להיות חלק מהמשפחה. היא מוצאת את מקומה בתוך הבית וגורמת לשינוי של 
המערך המשפחתי. המחקר הנוכחי נועד לבחון כיצד תהליך הביות של הטכנולוגיה החדשה משתקף בדינאמיקה זוגית ובין דורית של משפחת 
עולים קשישים. המחקר התבסס על ראיונות עומק חצי מובנים בהם השתתפו 59 עולים מברה"מ, מתוכם  16 קשישים משתמשי מחשב, ו-33 
בני משפחותיהם )בני הזוג וילדים בוגרים(. כל המרואיינים התבקשו לספר את ההיסטוריה של השתלבותו של המחשב בביתם של הקשישים. 
הממצאים הצביעו על כך שהתפקיד המרכזי בביות הטכנולוגיה על ידי עולים קשישים שייך לילדיהם. הם סיפקו להוריהם מחשבים והדרכה 
ראשונית. יחד עם זאת, התקשורת הבין-דורית סביב המחשב הייתה בעייתית בגלל הפער בציפיות: הקשישים ציפו שהמחשב יקרב אותם לדור 
הצעיר ויחזק את הקשר המשפחתי. לעומתם הילדים קיוו באמצעות המחשב להשתחרר מהאחריות הטוטאלית על הצרכים הרגשיים והחברתיים 
של הוריהם. הקונפליקט, שהתגלה, גרם לקשישים לפנות למקורות למידה אחרים, כולל קורסים קהילתיים והתייעצות עם משתמשי מחשב 
קשישים אחרים, מה שבסופו של דבר הגביר את עצמאותם והרחיב את המעגל החברתי שלהם. באשר ליחסיים הזוגיים, התברר שבכל המקרים 
רק אחד מבני הזוג הסכים לאמץ את "החיה" והפך להיות משתמש מחשב, ואילו השני סירב ונשאר עם הטלוויזיה. כתוצאה מכך הטקס של 
צפייה בטלוויזיה המלווה בדיון המשותף נפסק, והבית הפך למקום מנוכר, שבו אנשים חיים ביחד בלי להיפגש. הפער הדיגיטאלי גרם לטיפוח דעות 
מנוגדות, לאובדן שפה משותפת ולהתרחקות רגשית. כאשר עניין זה הגיע למודעות, בני הזוג החלו במאבק על זוגיותם, אך במקום לחזור למערך 
המשותף של ארוחות והליכות, הם שוב פנו למדיה: אחד ניסה להחזיר את השני לטלוויזיה, והשני משך את הראשון לטכנולוגיה החדשה. השיחה 
על ביות הטכנולוגיה פתחה דלת לדיון בסוגיות משפחתיות כגון: תלות של הדור המבוגר בילדיו והחיפוש של בני הזוג הקשישים אחרי איזון בין 
קירבה לבין פרטיות. דיון זה הבליט את הדיאלקטיקה של יחסי גומלין בין אדם לטכנולוגיה: תוך חדירה למערך המשפחתי הטכנולוגיה משנה את 

היחסים, ובני המשפחה, בתורם, מתאימים את הטכנולוגיה לצרכיהם הזוגיים והבין-דוריים.    

טכנוסטרס ושלומות בקרב משתמשי אינטרנט מבוגרים
פרופ' גלית נמרוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 
טכנוסטרס )technostress( הוא הפרעת דחק הנוצרת כתוצאה משימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת. הפרעה זו מתוארת כאחת מההשפעות 
המזיקות של הניסיונות והמאבקים של הפרט להתמודד עם השינויים התכופים בטכנולוגיה ועם הדרישות הקוגניטיביות והחברתיות הקשורות 
לשימוש בה. גורמי הדחק הם רבים וכוללים, בין היתר, תחושות עומס, טשטוש גבולות בין המרחב הציבורי לפרטי, חוסר וודאות, חוסר ביטחון, חרדה 
לפרטיות וסקפטיות. תוצאותיו של הדחק הן עייפות, קונפליקטים, ירידה בשביעות רצון מהתפקיד וברמת האפקטיביות. במקרים קיצוניים, הדחק 
עלול להוביל לשימוש אובססיבי בטכנולוגיה, אשר עלול לפגוע בתפקוד ובשלומות הפיזית, הנפשית והחברתית של המשתמש. רוב המחקרים על 
טכנוסטרס, שבוצעו עד היום, בדקו את הנושא בקרב עובדים/שכירים ומפרספקטיבה אירגונית. לאחרונה, נמתח העיסוק בנושא גם לקהלים צעירים 
ונבחן בהקשר של שימוש ברשתות חברתיות, אולם היקף התופעה, הגורמים לה, והשפעותיה על הקהל המבוגר לא נבדקו מעולם. המחקר הנוכחי 
נועד, אם כן, לבדוק באיזו מידה משתמשי אינטרנט חווים טכנוסטרס ומה הקשר בין עוצמת הדחק, שהם חווים, לשלומות הסובייקטיבית שלהם. 
המחקר התבסס על סקר מקוון עם 537 משתמשי אינטרנט ישראלים בני 60 ומעלה. בהתבסס על רכיבים ממחקרים קודמים על טכנוסטרס ועל 
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הספרות העוסקת במשתמשי אינטרנט מבוגרים פותח סולם חדש למדידת טכנוסטרס בקרב מבוגרים. הסולם התייחס לחמישה גורמי דחק לרבות 
עומס, טשטוש גבולות, מורכבות, פרטיות והכללה, והוא תוקף באמצעות כלים לבדיקת תקפות תוכן, מהימנות, ועקביות פנימית. במקביל נבחנו 
משתני הרקע של המשתתפים במחקר, דפוסי השימוש שלהם באינטרנט )באופן כללי וכן ביום שקדם לסקר(, וכן מידת שביעות הרצון שלהם 
מהחיים. ניתוח הנתונים הצביע על שונות גבוהה ברמת הטכנוסטרס בקרב משתמשי האינטרנט המבוגרים. גיל מבוגר, השכלה נמוכה, הכנסה 
נמוכה, מין נקבה ותפישת בריאות נמוכה נמצאו כקשורים באופן מובהק לרמת טכנוסטרס גבוהה. בנוסף, נמצא שמי שדיווחו על רמות טכנוסטרס 
גבוהות נטו להיות משתמשי אינטרנט "קלים" )היינו, כאלו שמשתמשים באינטרנט בתדירות נמוכה( ופחות מנוסים. ניתוח נתוני השימוש באינטרנט 
ביום הקודם הביא לזיהוי של ארבע קבוצות של פעילות מקוונת: פעילויות של "ילידים" )כגון כתיבת בלוג וביצוע קניות מקוונות(, צריכת מדיה ישנים 
באופן מקוון, תקשורת בינאישית ובידור. פעילויות ילידים ובידור, שדרשו אוריינות דיגיטלית גבוהה, יחסית לפעילויות אחרות, נמצאו כקשורות באופן 
שלילי מובהק לרמת הטכנוסטרס. מכאן, שהמשתמשים הפחות-מתוחכמים, אשר עושים שימוש בעיקר בפונקציות מידע ותקשורת בסיסיות של 
האינטרנט, הם אלו המדווחים על יותר טכנוסטרס. עוד נמצא, שטכנוסטסרט קשור באופן שלילי מובהק לשביעות רצון מהחיים. מי שדיווחו על 
רמות טכנוסטרס גבוהות נטו לדווח על שביעות רצון נמוכה מהחיים. קשר זה נשאר מובהק גם לאחר שמשתני הרקע של משתתפי המחקר 
ודפוסי השימוש שלהם באינטרנט הוחזקו קבוע. ממצאים אלו מלמדים על כך שטכנוסטרס עשוי להיות גורם מרכזי בהסבר של פערים דיגיטליים 
מדור שלישי )היינו, פערים בתגמולי השימוש באינטרנט( בקרב משתמשי אינטרנט מבוגרים, וכי יש להתייחס אליו כאל גורם המסכן את שלומותם 
של בני הגיל השלישי בעידן המודרני. על כן, בדומה למאמצים המושקעים במציאת דרכים ישירות ועקיפות להפחתת טכנוסטרס בקרב עובדים, יש 
להקדיש גם תשומת לב להתערבויות שיקלו על מבוגרים, הסובלים מטכנוסטרס, ויסייעו להם להבדיל בין שימושי אינטרנט התורמים לשלומותם 

לכאלה הפוגעים בה. 
חזרה לתוכן העניינים

שולח עגול 2: על השימוש במאגרי מידע דיגיטליים: בין תחקיר למחקר
יו"ר: גב' שרון רינגל, אוניברסיטת חיפה.

מגיבה: פרופ' קרין נהון, המרכז הבינתחומי הרצליה ואיגוד האינטרנט הישראלי.

משתתפים:
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מר מני אברהמי, מנכ"ל "יפעת מידע תקשורתי"

מר ניר הירשמן, דובר "הסדנא לידע ציבורי"

הגב' רויטל חובל, עיתונאית ותחקירנית "התאגיד"

מטרת השולחן העגול היא להפגיש חוקרי תקשורת ועיתונאים עם מקימי ומנהלי מאגרי מידע דיגיטליים. לחשוף בפניהם את סוגי המקורות 
שמצויים ברשת, לדון בפוטנציאל המצוי במאגרי מידע דיגיטליים למחקרי תקשורת ותחקירים עיתונאיים, כמו גם בקשיים והחסמים המצויים 
בהקמת מאגרי מידע דיגיטליים ובאיתור מידע ברשת. הדיון יתמקד בשימוש של חוקרי תקשורת ועיתונאים בנתונים, מסמכים ומקורות המונגשים 
ברשת לצד שאלות ביקורתיות על סוג המידע שמונגש ושאלות מתודולוגיות ואתיות שעולות מהשימוש במידע זה לטובת המחקר האקדמי 
והתחקיר העיתונאי. השולחן העגול יפגיש בין אנשי מפתח שמצויים בחזית שימור והנגשת מידע למטרות עסקיות, חברתיות, אזרחיות, עיתונאיות 
וממשלתיות. זאת ועוד, החיבור בין אנשי מקצוע שפועלים בזירות שונות ולמטרות מגוונות יאפשר להרחיב את הדיון לסוגיות רחבות יותר כגון: 
איזה סוג של מידע מצוי במאגרי המידע הדיגיטליים? מי קהלי היעד השונים של המאגרים הללו, וכיצד קהלים אלו משפיעים על סוג המידע שנכנס 
למאגר וגם על זה שמודר ממנו? כיצד עיתונאים משתמשים במאגרי מידע דיגיטליים לטובת התחקיר העיתונאי? אילו חסמים מצויים בפני מקימי 
מאגרי המידע הדיגיטליים וכיצד הם עשויים להשפיע על מחקרי תקשורת? ומה הקשיים באיתור מקורות מידע באמצעות מאגרי מידע דיגיטליים? 
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