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 דבר העורך

 

 חברי שאינם אלה גם, מדיה מסגרות של הנאמנים ולקוראים האגודה לחברי להציע שמח אני

 שיפוט עבודת לאחר ולרשת האגודה לאתר עולה הגיליון.  העת כתב של 16-ה הגיליון את, האגודה

 של העיקרי היעד ולקהל למטרות ביותר המתאימים של ובחירתם המאמרים של חוזר ושיפוט

 . לתקשורת הישראלית האגודה חברי הם הלא, העת כתב

 השופטים של והמסורה המקצועית ותרומתם השתתפותם ללא לרשת עולה היה לא זה גיליון

 הוא השיפוט תהליך. העת בכתב לפרסום המאמרים של התאמתם את המעריכים, האנונימיים

 בונה באופן ובעיקר ויסודי מעמיק באופן ונעשה, לכותבים וגם לשופטים גם כלומר, כפול אנונימי

 המפורט התוכן על, והעניינית המהירה ההיענות על לשופטים להודות מבקש אני. ומקדם

 . המבוקשים הזמנים בלוחות העמידה ועל הערכתם של והמעשיר

 כולל, לאור בהוצאה הכרוכות הפעולות וכל כספי סיוע כל ללא המופק הראשון הוא זה גיליון

 גינוסר אבשלום לד״ר להודות המקום כאן. מליאה בהתנדבות נעשו, וההפקה הלשונית העריכה

 כותבי כל יעידו כך על, ומהירה מעולה עבודה ועשה העת כתב את לשונית לערוך שהתנדב

 כקורא  גם תרם בקהילה וחבר כחוקר גינוסר ד״ר, המקצועית הלשונית לעריכה בנוסף .המאמרים

 לו נתונה כך על וגם הסופיות ההחלטות קבלת בתהליך מאד לי שעזר, וביקורתי מעמיק, נוסף

 .   תודתי

 הוא גם, הגיליון של והיעילה המקצועית ההפקה על אהרוני מתן לד״ר שלוחה מיוחדת תודה

 הברוכה תרומתו המשך ולמען העת כתב להצלחת השנים רבת תרומתו לאור. מלאה בהתנדבות

 חברי שאר כל. מדיה מסגרות למערכת אהרוני מתן ד״ר את לצרף לנכון מצאנו, ובהפקה בעריכה

 .  הברכה ועל התודה על יבואו כך ועל שונים בשלבים וההערכה העריכה בעבודת השתתפו המערכת

 יושב,  ז״ל כספי דן מפרופ׳ כאן להיפרד מבקש אני, החוברת של תוכנה לסקירת שנפנה ולפני

 של מהמייסדים היה כספי פרופ׳. מכבר לא לעולמו שהלך, האגודה של והמייסד הראשון הראש

 התחום התבססו מאז התחום של התווך ומעמודי בישראל באקדמיה התקשורת הוראת תחום

 וההוראה המחקר של ברזל צאן נכס מהווים ומאמריו ספריו .בישראל האקדמיים והלימודים

 כמי, השאר בין, בלט כספי דן. לתקשורת ובחוגים הספר בבתי, אקדמית מסגרת בכל ונלמדים

 חוקרי בין דופן יוצא היה הוא, אולם. בישראל התקשורת של ועכשיו״ ה״כאן את שחקר

, ביקורתית שהייתה, העיתונאית בכתיבתו וגם הציבורית בפעילותו גם בישראל התקשורת

 ותקלות עוולות הציבורי היום לסדר  העלה ושבאמצעותה, הומור מלאת גם אבל, וצינית מושחזת

 כספי דן של ותרומתו הישגיו את מלמנות היריעה קצרה. בישראל התקשורת במוסד שחשף

 !ברוך זכרו יהי. הבאים מהגיליונות באחד יותר מורחב מקום לכך להקדיש ונדאג, זו במסגרת

 

 

 



 הלל נוסק

 

 

 :בגיליון ומה

 למדיה ההתייחסות הוא זה בגיליון המקוריים המאמרים של ביותר הרחב המשותף המכנה

 ותיק תקשורתי כמדיום הבולים - וכן, והטלוויזיה הרדיו, המודפסת העיתונות: דהיינו, ותיקים

 .ותקשורת נשים: המחקר תחום של מקיפה לסקירה בנוסף,  זאת. מאד

 או, והתקשורת הנשים למחקר שונות ראיה מזוויות המתייחסים במאמרים פותח זה גיליון

 מחקר של ביניים סכום עורך פירסט ענת של הפותח המאמר. בתקשורת לנשים: לחלופין

  התחום של מקיפה מפה משרטטת פירסט. היום ועד מראשיתו, בישראל ונשים התקשורת

 לכך. זה מחקר בתחום להתפתחות משוות היסטוריות-סוציו סקירות לעריכת תשתית ומציעה

 על הנשים ייצוג שאלת את אמפירי באופן הבוחן, תמיר ואילן לימור יחיאל של מאמרם מצטרף

 של הרחבה מציע גם זה מאמר. בישראל החברה לגבי זה ייצוג של משמעויותיו ואת בולים גבי

 כמו, תקשורת כאמצעי תמיד נתפסים שאינם תקשורת למוצרי גם המונים תקשורת הגדרת

 בתחומים ועולות חוזרות בייצוג העוסקות שאלות. ועוד, הכסף שטרות, המדינה שמנפיקה הבולים

  תקשורת  במוצרי העיון מסגרות בהרחבת הצורך עולה, לדעתי, ומכאן, אלה בימים במיוחד, רבים

 . זה מאמר עוסק שבהם אלה כדוגמת, מגוונים

 ריב״ק ורבקה דוידסון שוש של ומאמרן וציבורית מחקרית לב תשומת מושך הפרסומת תחום

, ושירותים צריכה מוצרי לפרסום בילדים שימוש של לאחרונה רווחת לתופעה המבט את  מפנה

 התרבותיות, החברתיות במשמעויות עוסק המאמר. למבוגרים ובכלל להורים המשווקים

 . התופעה של והחינוכיות

 התרומה ועל חירום בזמן קהילתי-החינוכי הרדיו של בתפקידו עוסק עטר בן אלה של מאמרה

 .באוויר המסורתי השידור לצד ברשת השידור של  כאלה במצבים המיוחדת

 המדעי הידע של המורכבות הבנת עם עולה שחשיבותו, ייחודי מחקר תחום היא המדע עיתונות

 איילת, ערמון רוני של ומאמרם בישראל הנושא על ופורסם נכתב יחסית מעט .יום היום בחיי

, צופיה בעיני הנחשבת טלוויזיה תכנית ניתוח תוך זו סוגיה מאיר, דוד בן-בראל ויעל צברי-ברעם

 .עילית״ ״סוגה של לקטגוריה השייכת לתכנית, לפחות

 מנקודת המנתח, רוטשילד שרון של מאמרה הוא זה בגיליון המאמרים חלק את הסוגר המאמר

 שבין ביחסים עוסקת הסדרה. מיובא בפורמט טלוויזיה סדרת הביקורתית התיאוריה של המבט

 . בחברה הכוח יחסי על הסדרה מניתוח ללמוד מציע והמחקר לעובדיו מעביד

 בעיקר, מחקר חות"דו מפרסמים אנו שבו ייחודי מדור של בדמותו חידוש הנהגנו הקודם בגיליון

(. 2016 – זה בגיליון) האחרונה בשנה שאושרו בתקשורת דוקטורט עבודות של מורחבים תקצירים

 חקר של ומגוונים שונים מתחומים כאלה תקצירים ארבעה מפרסמים אנחנו הנוכחי בגיליון

 .ביניהם השילוב או, הוותיקים המדיה בצד החדשים המדיה ביטוי מקבלים גם כאן – התקשורת

 והבלוגים שלבית-הדו הזרימה, היום סדר קביעת" ,בלט-וייס נירית של הדוקטורט עבודת

 החדשות זירת את בוחנת", המידע בזרימת הטכנולוגיים הבלוגרים תפקיד: הטכנולוגיים

 הבלוגים, המסורתיים התקשורת אמצעי בין השוררת הסבוכה היחסים מערכת ואת הטכנולוגיות
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 את שתסביר טכנולוגית בעיתונות הגובר הצורך רקע על, זאת. הקוראים וקהל הטכנולוגיים

 .  זה בתחום האקדמיים המחקרים ומיעוט הרחב לציבור החידושים

 את מיעוט קבוצות של תפיסות": תקשורתיים גבול מצבי, "כ״ץ סיםינ של הדוקטורט עבודת

 את תופסות מיעוט קבוצות שבו באופן עוסקת", בישראל המרכזית במדיה התקשורתי ייצוגן

: חדשה תיאורטית מסגרת מציעה העבודה.  הישראלית בטלוויזיה שלהן הטלוויזיוני הייצוג

 ומציגה פסיכולוגיים״ גבול ״מצבי על יאספרס של המושג של כהרחבה תקשורתיים״ גבול ״מצבי

 . הטלוויזיוני ייצוגן את בישראל מיעוט קבוצות של התפיסה על אמפירי חקרמ

 לשימוש כמניע פסיכולוגית הכלה של בחוויה ״הצורך ,פלדמן ליאת של הדוקטורט עבודת

 ובפייסבוק בכלל חדשים במדיה השימוש להבנת הפסיכולוגיה מתחום כלים מציעה ,בפייסבוק״

 הסבר ומציעה בפייסבוק לשימוש הפסיכולוגיים המניעים את פלדמן חוקרת בעבודתה .בפרט

 . עמוקים רגשיים אנושיים צרכים על המבוסס

 ישראלים מנהיגים כיצד: ומחוץ מבית לקהל מסרים ״עיצוב ,פרידמן אלי של הדוקטורט עבודת

 ולתיווך ליצירה התנאים ואת האופי את בוחנת ,?"משתנה תקשורת בסביבת הסכסוך את מציגים

 זה מחקר. משתנה תקשורתית וסביבת בינלאומיים סכסוכים של בהקשר מסרים בין פערים

 או זרז, מסוימים תנאים תחת, להוות עלול מסרים בין פערים של שקיומם, ההנחה על מבוסס

 .בינלאומי סכסוך בעת צדדים שני בין התפייסות תהליך של לקידומו מכשול

 הספר בפרס שזכה נוי חיים של ספרו, האחד: ספרים לשני מתייחסת הפעם הספרים ביקורת

 של הסקירות .התחמושת גבעת באתר הזיכרון בשיח והעוסק תשע״ו לשנת האגודה של המצטיין

 .ניומן-שלי אסתר ושל שפי נעמה של הן הספר

Thank you for dying for your country: commemorative texts and performances in 

Jerusalem. Chaim Noy, Oxford University Press, 2015, p. 261. 

 "תקשורת אוריינות – אקטואליה מדברים: "ירשטייןפו מירה של עטה פרי הוא השני הספר

 .גלילי ויאיר גינוסר אבשלום של הן הסקירות .עמודים 318,  מופ״ת מכון: ת״א( 2016)

 

 ,ומפרה מהנה וקריאה שמח חג לאחל אלא לי נותר לא

 נוסק הלל

 תשע״ז פסח ערב
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 מאמר מקורי

 

 סיכום ביניים - בישראלונשים מאין לאן: מחקר תקשורת 

 ענת פירסט*

 

 תקציר

 תקשורתהבחקר נשים העל נושא השונות של הפרספקטיבות סיכום ראשוני מציג מאמר זה 

"שלושים שנות מחקר נשא את הכותרת ביום עיון ש ,2011החל בשלהי בסוגיה זו . הדיון בישראל

 באילו נושאים עוסק: ומתמקד בכמה שאלותדיון מאמר זה ממשיך את ה .פמיניסטי בתקשורת"

ומהו הבסיס  זה בנושאתקשורת? באילו מוסדות אקדמיים עוסקים בחקר העל נשים המחקר 

ואילו  ?האקדמי /ןמעמדםמהו זה ו במחקר  /ותהעוסקים /ןהםמי? מחקר זהלסוג התיאורטי 

שבוחן את  מודלאלה מבוסס על הדיון בשאלות ? נשיםתחומים בחקר התקשורת הושפעו מהדיון ב

הממד  (1) ניהם יחסי גומלין:ימקיימים בהארבעה ממדים  תקשורת וכוללההתפתחות מחקר 

( הבוחן את ההקשר של יחסי הגומלין בין מערכות מוסדיות שונות; contextualהקשרי )-המוסדי

גבוהה וביחסי הגומלין ה פנימי המתמקד בהיבטים הארגוניים של ההשכלה-הממד המוסדי( 2)

דרך  ןהעברתבו יותמחקרה בסוגיותפנימי העוסק בפרדיגמות, -מד האינטלקטואלימה (3) ביניהם;

הקשרי הבוחן את -הממד האינטלקטואלי (4)מוניטין;  בעליחוקרות וחוקרים ארגונים או 

לחקר היחסים בתוך שדה ההשכלה הגבוהה ובעיקר בין דיסציפלינות הקרובות קונספטואלית 

 התקשורת. 

 

 פרולוג

נעשו ניסיונות שונים לכתוב את הסיפור החל משלהי שנות התשעים של המאה העשרים, 

העיון בהיסטוריה של המחקר העוסק בתקשורת  הפך כיוםו התקשורתההיסטורי של תחום 

 ;Simonson & Peters, 2008 )ראו למשל המונים לאחד מתחומי המחקר של חוקרי תקשורת

Pooley & Park, 2013; Simonson & Park, 2015)).  הקיצוץ המסיבי של תקציבי

תחום על סדר היום המחקרי את נחיצותו וחשיבותו של  לההע רצות הבריתהאוניברסיטאות בא

של מקורותיו ושל , גבולותיושל שלו, הליבה של  וזיהויבהגדרה את הצורך וכן מחקר זה, 

 המיתוסים העומדים במרכזו. 

_________________ 

 .נתניה האקדמית המכללה לתקשורת הספר , בית(D_first@netvision.net.il) פירסט ענת פרופ׳* 

mailto:D_first@netvision.net.il
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של  העצמיהכרת הערך מביא להדיון בהיסטוריה של התחום  כי בהירה (Carey, 1996ג'ימס קרי )

שתי מטרות: מתן לגיטימציה ומיקוד על תחום  בזמן-בו נרטיב המשרתויוצר חוקרי התחום 

והענקת הכוונה וסטטוס  ,העשרים את המאה המאפיינתהאופיינית תקשורת ההמונים 

 First  2015; 2015, פירסטאדוני ו; 2006, פירסטבתחום )אדוני ולחוקרים ולמורים אינטלקטואלי 

& Adoni .) שונים ובהם התפתחות התחום הדיון בהיסטוריה של חקר התקשורת כולל היבטים

 ,במדינות דמוקרטיות ושאינן דמוקרטיות, התרומה של ארגוני החוקרים להתפתחות התחום

לצד  Park, 2015  &.(Simonsonהשונים )בכלי התקשורת קשר שבין מחקר לפרקטיקה הו

 ,הקנונייםאודות האישים  עלו במחקרהקנוניות התפתחות הפרדיגמות  סביבויכוח ההיסטורי וה

השיח המגדרי תרומתו/מיקומו של חוקרות ונשים המקומן ותרומתן של השאלת עולה לדיון 

  כלומר עיסוק בנשים או על ידי נשים וכך לחשוף את יחסי הכוח  המתקיימים ביניהם.

חקר במתמקד אולם  ,תקשורתהדיון בהיסטוריה של מחקר ממשיך את ההנוכחי מאמר ה

מעניין במיוחד לאור מיצובן של נשים  בתחום זהמחקר ההעיון בהתפתחות  .נשיםו תקשורת

של כאתרים מתייחס אליהן ליברלי השהשיח  ,(גזעזהותיות אחרות )למשל,  ריותובדומה לקטג

ת מובנית שבה יחסי הכוח ממצבים את ה"אחרים" כמודרים או יכמסגרת שליל כלומרשליטה, 

 ( Intersectionality) צילוּח  כתוצאה מ נשים סובלות משוליות כפולה יתרה מזו,. מהשולייםכחלק 

(Crenshaw, 1991).  לאומית מזהות , שונות נשים מקבוצות אתניותבבמקרה הישראלי מדובר

למפות  אפוא היא מטרת המאמר. מול ישראליות ותיקותמהגרות וב ,דתיות מגוונתמרמת שונה, 

 העוסקיםטקסטים של  כ"גיבורות"הן כחוקרות והן  ,תקשורתהשל נשים במחקר  את מקומן

חשיפת מערך יחסי הכוחות המגדריים לתרום לבנשים. מיפוי כזה יוכל שונות הקשורות סוגיות ב

 ישראל.ב

שעבדו במכון למחקר נוספות, חוקרות של ( ו2010-1914של הרטה הרצוג ) ןותרומת ןשאלת מקומ

ום חקר התקשורת לתחותרמו תרומה ייחודית  בשנות הארבעיםחברתי באוניברסיטת קולומביה 

 & Kline-Shagrir & Liebes, forthcoming Rowland); הערת שולייםבבחינת  אך נותרה

Simonson, 2014; .) של פול לזרספלד כאחד האבות הדבר בולט במיוחד נוכח מקומו המרכזי

ראוי  הכוח המגדריים התרחשה כבר עם כינון השדה המחקרי.יחסי כלומר, הבניית  .המייסדים

באסופות עודנה בחיתוליה ו בהתפתחות המחקר התקשורתיכי הכתיבה על מקומן של נשים  לציין

תרומות הקונספטואליות המציג את הפרק היסטורי  צואמל עדיין קשה דנות בנושאה

 ,Carter, Steiner & Mclaughlin :סנונית ראשונה ראו) והמתודולוגיות של המחקר בנושא

2014). 

 

 לחקר נשים ותקשורת בישרא

כוח  ,עוסק ביחסים המורכבים בין ייצור ידע, זהות וביחסים המגדרייםבנשים האקדמי הדיון 

אקדמי הספר ה(. Herzog, 2014) עבר שינויים רביםבישראל  זה בנושא פולמוסהו ,חברתיושינוי 
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 כותרתנשא את הו 1982תפרסם בעברית ראה אור בשנת שההיחסים המגדריים בנושא אשון הר

 1.(1982יזרעאלי ואחרות, ) נשים במלכוד

הן בעברית הן בישראל ) ייםמגדריחסים על מחקר של נשים על נשים וספרים בנושא  ,כיום

לעקוב אחר  עתיםלעד כי קשה  ,ועל מדפי הספרים באקדמיה יות הספריםובחננפוצים ( באנגלית

שיח ה ועברמעיד על השינוי הדרמטי שמצב עניינים זה  2(.Herzog, 2014) פרסומים חדשים

 . בארץהציבורי והשיח האקדמי בנושא 

מרצות  כמה םבשנות השבעיתחו יפsex roles) ) "די מיןותפק" סביבבישראל השיח את 

ו החל , ובעקבות המשגתו של המגדר כתוצר של הבניה חברתית,ומאוחר יותר, ותאבאוניברסיט

לחקור רות באקדמיה של חוקבחירתן  .של מדעי החברהדעת התחומי בבעיקר מגדר, מחקרי 

סטי ישיח הפמינתפתחות הההייתה תולדה של  נושאים הקשורים בחלוקת התפקידים בחברה

. (ספרן, תשע"א) דמיין את האקדמיה בישראל ללא לימודי נשים ומגדרלאין  ,כיום .(2006הרצוג, )

תחומי ב התיאורטי והמתודולוגי קורפוסהמחלק הם נושאי מגדר בעשור השני של האלף השלישי, 

 . (Herzog, 2014)מכללות בהן אוניברסיטאות ובהן  ,מוסדות האקדמייםבדעת רבים 

השתכללו ובתוך כך  ,ם בחברה התרחבימצבן של נשהעוסק בהשיח גם  (,2005)פוקו,  כל שיחמו כ

 מאוחר יותרו ,והמושגים השפה התפתחו תחילה . והמוסדות העוסקים בו סוגי המחקרהמושגים, 

לדיון הפך בפמיניזם והדיון  דיון במגדרהתחלף בדיון בתפקידי מין הדיון: הנושאי השתנו 

מגוון למצוא אפשר היום  .(Herzog, 2014 ;1999יזרעאלי ושות',  אצל רוט ראוי)פ בפמיניזם

רובדי בכל הממוקמת בנשים קבוצה והן רואות זו מזו שונות שלהן מבט עבודות מחקר שנקודות ה

נכתבו עבודות הרב שהצטבר, ידע ה על בסיסוהמיניים. , התרבותיים םהאתניי ,הכלכלייםהחיים 

כי בשלה  אפוא נדמה (. Herzog, 2014;תשע"אספרן,  את התפתחות התחום )ראו למשלשסיכמו 

 . תקשורתו נשיםתחום המחקר הייחודי על לבחון את התרומה והמשמעות של השעה 

יום ב . נקודת הפתיחה היא השונות בנושאת של הפרספקטיבוסיכום ראשוני דיון ומאמר זה מציע 

. סטי בתקשורת"ישלושים שנות מחקר פמינאת: "הייתה כותרתו ו ,2011שלהי עיון שהתקיים ב

 .זה בתחוםאבן הראשה  עבודות המחקר שלה הןלמיש, ש דפנההתקיים לכבודה של יום העיון 

פרסום עבודה לקבלת ז מא שחלפוים שנהשלושים על של יום העיון התבסס  התיחום התקופתי

באותה תקופה, ראשית . (1981, פירסט-גולדרט)שעסקה בייצוג נשים בפרסומת הכתובה תואר שני 

   בחיתוליו.עדיין היה השיח הפמיניסטי שמונים, שנות ה

בנושאי  ודוקטורסטר אעבודות מבישראל נכתבות כיום, . התרחב התחום והשתנה עד מאודמאז 

הן ובאופן שבו התקשורתית  מקומן בתחום ההפקהב, של נשים פני הייצוגאודיון בהכוללות  ,מגדר

 (.ות, אתניות, דתיותיאספקטים של מגדר )כגון גיל, מינמגוון מפרשות טקסטים ומתייחסות ל

סמלי שלילי )קרי, מאפייני מטען דמוגרפיים הנושאים -צילוּח  של משתנים סוציו כלומר מתבצע

ּאנּת כפולה -פי-גומלין, על-ביניהם יחסיים ואלה מקיימזהות סטיגמטיים(   או לחלופיןרוב של ד 

למצוא מחקר על אם כן, אפשר  .(”Purdie-Vaughns & Eibach, 2008) invisibility  צילוּח  

נושאים שונים )כגון בכל זאת נשים מבוגרות ונערות, ו ,ייצוג נשים מזרחיות, עולות חדשות

 על אלה נוספו. במדיה השונים (גוף, מקצוע , דימויילימות, ספורטנערות, א, עיתונות ועיתונאיות
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ואף פורסמו  3,באוניברסיטאות ובמכללותלתקשורת וסמינרים בנושא במחלקות השונות  שיעורים

העיסוק  נוכח .(2000קשר,  ;2000ח, ")פתו שהוקדשו לנשים ותקשורת של כתבי עת ליונותישני ג

 כמהלהציג ו של התחום ואת התפתחות התבונן ולנתחוי לרא ,במדיהכחלק מהמחקר בנושא זה 

בחקר התקשורת? באילו מוסדות  על נשים: באילו נושאים עוסק המחקר והן שאלות מרכזיות

מחקר זה? מי העוסקים במחקר של תחום אקדמיים עוסקים בנושא ומהו הבסיס התיאורטי 

ואילו תחומים בחקר  ?שדהתוך הבמהו מעמדם האקדמי  פמיניזם?הנשים ושיח תקשורת 

כהכנה לדיון בהן  אולם, האלשאלות להלן יידונו נשים? מקומן של התקשורת הושפעו מהדיון ב

 . נשים ותקשורתעל  המחקרובתוכו  בארץ, התקשורתהתפתחות מחקר תיבחן תחילה 

לפתח  אחדים נעשו ניסיונותהתקשורת בכתיבת הנרטיבים שמתארים את התפתחות תחום 

( מציעים בחינה 2013) Pooley & Parkמודלים שיעזרו בהבנת התפתחות זו. קריטריונים ו

 field-centric/contextual)) של שדה המחקר שדה: האחד, ההקשרבמתייחסת לשני רכיבים ה

(. פיתוח מורכב יותר של intellectual/institutionalות )יומוסד יותמסורות אינטלקטואל ,והשני

 ,(2015)פירסט אדוני ו הציעו ,את הממד התרבותי הןרי ווההיסטאת הממד הן כולל , ההמודל

מקיימים הארבעה ממדים מורכבים  המצביע על ,הרכיבים הנ"לשני של רוף ימבוסס על צ והוא

 (. 1)תרשים  ניהם יחסי גומליןיב

 המודל האינטראקטיבי של ממדי השדה של מחקר והוראת תקשורת – 1תרשים 

 

   

                       

)א(  :מיצוב חקר נשים ביחסים שבין ,כלומרהזה. מודל יתבסס על ה לעילבשאלות שהוצגו הדיון 

מקומן של נשים ותפיסות לגבי מקומן  המתאר את contextual)הקשרי )-הממד המוסדי

תכנים על אודות נשים במספרן של חוקרות והעוסק ב  פנימי-הממד המוסדי)ב( ; אקדמיהב

פרדיגמות המביא את   פנימי-הממד האינטלקטואלי)ג( תקשורת;  הנלמדים בתחום מחקר
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הממד )ד( ;  מחקר נשים ותקשורתבמקומן בו המחקר המרכזיות בתחום חקר התקשורת

חקר נשים ותקשורת  ושל של מחקר תקשורתהמתמקד במקומם  הקשרי-האינטלקטואלי

 הרוח והחברה.במדעי במסגרת המחקר 

יש מחלקות  םבההמרצות בתקן במוסדות האקדמיים שמספר נעשתה בדיקה של   לצורך הדיון

רשימת הקורסים ורשימות הקריאה בקורסים בשנת הלימודים של , (2015) ובתי ספר לתקשורת

באתר  המוצגת /יותרשימת המומחיםשל , סדותובאתרי המ ותמופיעהן כפי ש (2015-6תשע"ו )

דות לתואר ועבהרשימת ושל , מזכיר האגודהשמסר נתונים  ,האגודה הישראלית לתקשורת

 כפי שפורסמו באתרי האוניברסיטאות. 2015ת ו בשנרשאוש דוקטור

 

 סטיינשים והשיח הפמינחקר התקשורת וחקר ה

בתוכנית  ,באוניברסיטה העבריתרק מחקר תקשורת בישראל  התקיים עד ראשית שנות התשעים

 בד בבד עםובישראל  הגבוהה ההשכלה  ה החלקית של פרט. עם הוהשלישי שניהתואר ללימודי ה

המסחרית( התחילו ללמד , ובעיקר זו שינויים במוסד התקשורתי בישראל )התפתחות הטלוויזיה

מחלקות לתקשורת  בזמן הוקמו-ובובאוניברסיטאות השונות לקבלת תואר ראשון תקשורת 

  (.2015, פירסטאדוני ורוט אצל יפ)ראו השונות מכללות ב

יחסי הגומלין שבין יידונו כאן תחילה תחום חקר התקשורת והוראתו,  כדי לעמוד על כינונו של

קשר אמיץ לגישה  יםקשור האליחסים  .הישראליתדות האחרים בחברה סהמוסד האקדמי למו

 Benביחסי הגומלין של המדע עם מערכות חברתיות נוספות )עוסקת ההמערכתית -החברתית

David, 1991.) 

 ( contextualהקשרי )-הממד המוסדי 

( מצביע בבירור על הקמת האוניברסיטה העברית, 1997המחקר ההיסטורי )כ"ץ והד, 

האוניברסיטה הראשונה בישראל, כפרויקט לאומי המתחייב מן האידיאולוגיה הציונית ומן 

שיתוף באופן גלוי התקיים  שבעיםעד שלהי שנות ה הגישה הפוליטית ליישובה של ארץ ישראל.

מחלקה לקומוניקציה הלמחקר ובמיוחד הפוליטי למוסד האקדמי בכלל  פעולה הדוק בין המוסד

, שהקים בשנות השישים את כ"ץאליהוא . פרופ' בתחומה( שהייתה המחלקה היחידה בארץ)

; היה הכוח האינטלקטואלי באוניברסיטה ומקים המחלקה לקומוניקציה הטלוויזיה הישראלית,

דמות מרכזית, הייתה קשורה קשר  ימש בהששכ"ץ והמחקרית  תתרבותי-המוסדית ההגמוניה

כגון מיסודה של  ,לאומייםפרויקטים בשנרתם למחקר  "למחקר חברתי שימושימכון "להדוק 

 . (2006, פירסט)אדוני ו דעת קהל, ותרבות ישראלחקר הטלוויזיה הישראלית, 

הפוליטי( והמהפך  יום הכיפוריםמלחמת בעקבות במהלך שנות השבעים חלו שינויים פוליטיים )

 – בעיקר זו של מדעי החברה ובראשם הסוציולוגים –ששינו את מערכת היחסים שבין האקדמיה 

. יחסית לאוטונומיוהפך המזדהה עם השלטון כזה  השיח חדל להיות(. 1993למוסד הפוליטי )רם, 

ומי המחקר התרחבו חתשנות השמונים  משלהיו ,חקר התקשורת לא הפך לביקורתיחלק הארי ב
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המרחק בין וחברתי שימושי הלך ודעך למחקר שיתוף הפעולה עם המכון . ומגדר תרבות ,שפהגם ל

  4.(First & Adoni, 2015)המוסד הפוליטי לאקדמי הלך והתרחב 

, "לים"אחוס" של אלה שהוא כינה על "קץ ההגמוניה"ג ינקימרלהצביע  בשלהי המאה העשרים 

נראה בבירור יסטיים ולאומיים". "קץ ההגמוניה" "אשכנזים, חילונים, ותיקים, סוציאל דהיינו

על כנה: האקדמיה, הישנה ההגמוניה רה ותנאחרים ים ספורמוסדות ב אולם ,מוסד הפוליטיב

, ותיאשכנז אמנם בחברה הישראלית יש נשים(. 2005; קמה, 2001המשפט, והתקשורת )קימרלינג, 

 םעלהימנות בעבר זכו  לא נשים  אלא שאותן ,ותולאומי ות, סוציאליסטיות, ותיקותחילוני

 ,שילהמרגלית ו טייןשדפנה יזרעאלי, דבורה ברנהחלוצות  ובהן ,חוקרות רבות ,ואכן .ההגמוניה

זכו להיכלל בסיפור הקמת אלה לא נשים  .הארץ ןבבנייתרומתן את מקומן של נשים וחשפו 

 הגל.(2011; קמיר 2011שילה וכ"ץ, ; 1982, ואחרות  )ראו למשל, יזרעאלי המדינה או מיסודה

 לחהחל לחל ,שהגיע מאמריקה לישראל בשנות השבעים ,שחל בשנות השבעים הפמיניזם של השני

העלו ובבית הנבחרים זניח מיעוט שהיו חברות הכנסת אולם  ,5אל החברה והפוליטיקהפוליטית 

מת גבה בעוינות במקרה הרע ובהר וכגון אלימות נגד נשים ואונס, נתקל פמיניסטייםנושאים 

 תעסוקה ובחקיקהשוק הושינויים בן פרי מאבקמאוחר יותר נשא (. 2004אלמוג, במקרה הטוב )

"היו  ,(2011ביזאוי )-לטענת פוגל (.2004מצבן של הנשים בישראל )אלמוג, בחלקיות  חוללו תמורות

 ההישגים הפמיניסטיים היו המשמעותיים ביותר. ןשבה 20-אלה שנות התשעים של המאה ה

חות היסטורית זו מסבירה את מקומה המכובד יחסית של ישראל בטבלת מדד הפיתוח התפת

ון במערכת היחסים שבין מין, מגדר ופוליטיקה ילדאלה הובילו תמורות  (.208)עמ'  " המגדרי

)ראו למשל, יזרעאלי ואחרות,  באוניברסיטאותוכן החברתיים הפוליטיים והכלכליים במוסדות 

  (.2001צמון, ע; 1994; הרצוג, 1999

בשלהי   במגדר העיסוק בתפקידי מין בשלהי שנות השבעים והדיון החל  בתחום האקדמי בישראל

משרד  כמולמוסדות הפוליטיים האוניברסיטאות מערכת היחסים ההדוקה שבין  .שנות השמונים

בנות מחלקות יאולם החלו להבשנים אלה,  מוססהחלה להתומשרד ראש הממשלה ההסברה 

 ,Herzog) )למשל באוניברסיטה העברית( במצבן של נשים כמעט מוחלטבאופן  עסקושלמגדר 

2014) . 

עם המוסד  ותהתקשורת קשור ישירמחקר המקיף הראשון שעסק בנושא מצבן של נשים בתחום ה

על הכנסת אורה נמיר הניחה חברת  1978בשנת משרד ראש הממשלה. פורסם בחסות והפוליטי 

הוועדה את . עמדהבראשה מעמד האישה שקידום עדה לודוח הו שולחן הממשלה את ממצאי

חוקרת ובהן גם  נשים , בעיקרחברים 90כללה  , והיאצחק רביןז, יראש הממשלה דא הקים

הועלו לראשונה שבו הוועדה  פורסם דוח ,במשך שנתייםדינה גורן. לאחר בחינת הנושא  התקשורת

 השוויון-. בין יתר ממדי איברים בחברה הישראליתשוויון בין נשים וג היעדר עלנתונים מהימנים 

 טקסטיםבהן כנושא  במדיה ייצוג נשים הן כיוצרות טקסטים של טיבלעדה לכמות ווהתייחסה הו

על הצביעו מקומן הדל של נשים בתעשייה והעלו לראשונה לדיון ציבורי את הממצאים  .כאלה

  (.2004; אלמוג, 1978ה למעמד האישה, ועדובעיתונות )הבטקסטים עיקר ב ,ייצוגן הסטריאוטיפי

אקדמי ההנתק בין המוסד הולך וגדל האחרונות , במהלך השנים First and Adoni  (2015)לדעת

באקדמיה בטל המתקיים ותקשורת  נשיםנושא הדיון ב .,בעיקר זה הפוליטי ,לשאר המוסדות
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בדרך כלל לאתר  אפשר בזירה הפוליטיתו . את שרידימערכת הפוליטיתה דיוניב שישיםב

ושוויון  בוועדה למעמד האישה ,למשל – ת שאינן בלב המערכת הפוליטית ובמסגרות פוליטי

ייצוג נשים כן ו נשים ופרסומתעל על אלימות נגד נשים, בדיוני הוועדה לדוגמה,  6.מגדרי

  7.בתקשורת

 בחקר עוסקההתייחסות לקשר שבין המוסד האקדמי גם הדיון ביחסים בין מוסדות מחייב 

כבר בראשיתו ניסה המוסד  הוראת התקשורת לבין מוסדות התקשורת עצמם.בו התקשורת

בית גידול לעוסקים במלאכה, אך שיתוף  שמשולהאקדמי לשתף פעולה עם תעשיית התקשורת 

 אלהשני המוסדות העברו משני עשורים במשך יותר (. 2006, ופירסטפעולה זה לא צלח )אדוני 

לא החלו לקום מכללות המוסד האקדמי ההפרטה החלקית של  בעקבות . תהליך הפרטה ומסחור

לחלק מהנוף הפכו הן  עד ראשית שנות התשעיםומתוקצבות  ציבוריות מכללות ו מתוקצבות

. מסחריים הישראלי נכנסו גופים תקשורתה ולנוףעבר אף הוא הפרטה  תהאקדמי. מוסד התקשור

טכנולוגיות חדשות.  ן שלעם כניסת ,השונים שורתכלי התקשינוי בכוחם היחסי של  במקביל חל

. נעשה ניסיון ליצור  שיתוף אלההשינויים אלה היו אמורים לאחות את הנתק בין שני המוסדות 

שהיו אמורות לספק לסטודנטים רקע תיאורטי לצד הכשרה  ,המכללותהקמת ת אמצעובפעולה 

ולם, הנתק נשאר ואף החמיר מקצועית שתסייע בשילובם של הבוגרים במוסד התקשורתי. א

אנשי תקשורת מוסד התקשורת ושל למרות היחס המזלזל עם זאת,   8.במהלך השנים האחרונות

פמינסטי את השיח המאז שנות השמונים תקשורת, עיתונאיות רבות מקדמות כלפי לימודי 

ת אור לראווחדל  1980)שנוסד בשנת  גהנ  עיתון הבמיוחד בלטו  9שונים.בטקסטים תקשורתיים 

 הפמיניסטי בישראלהמגדרי  ביץ שקידמה את המאבקווהעורכת שלו רחל אוסטר (2005בשנת 

 (.2004)אלמוג, 

 שינויים במבנה החברה הישראלית מחד גיסא ושינויים במבנה מוסד התקשורת מאידך גיסא

רבות יותר לעבודה הביאו בשלהי שנות השמונים ותחילת שנות התשעים לכניסתן של נשים 

ומאז חדלו ארגונים אלה להיות זיה ורדיו( יוני התקשורת השונים )עיתונים וערוצי טלווארגב

 בתעשיית התקשורת מקומות עבודהלכניסת נשים נחלתם הכמעט בלעדית של הגברים. 

זה יות של תהליך ומשמעבחוקרים שדנו ורוד" והיו והצווארון המהפכת כונו " יהוהשלכות

יחיאל לימור ודן פרסמו  1994בשנת . (2004; אלמוג, 1994פי, לימור וכס) הישראליתבעיתונות 

ראשית שנות מאז כי  טענוובו  ,תונות הישראלית"י: "הפמיניזציה בעמאמר שכותרתוכספי 

לתחום  העיתונות בישראל תהליך פמיניזציה, קרי: כניסה גוברת של נשיםעברה השמונים 

, עתיד המקצוע להפוך אז סתמןהכפי שהדבר משך יכי אם מגמה זו תציינו  הכותבים  .העיתונות

  (.1994)לימור וכספי,  למקצוע נשי מובהק

. הן לימור וכספי תם שלאת טענ( 2015עינת לחובר ודפנה למיש ) בדקויותר  מאוחרכשני עשורים 

)כולל  אכן קיים תהליך פמיניזציה בעיתונותנראה היה כי התשעים כי בעוד שבאמצע שנות מצאו 

. מקצוע העיתונאות בישראל לא הפך זה אינו מתרחשתהליך שכיום ניתן לומר,  10,(מדיה חדשים

ונשים נותרו מיעוט במקצוע. תשעים נבלמה במהלך שנות ה של המקצועלמקצוע נשי. הפמיניזציה 

נמצא כי חלקן של נשים בתפקידי ניהול אינו מבוטל, במיוחד אם משווים את ישראל עם זאת, 

מאלה של עמיתיהן  ים עודן מועסקות בתפקידים ובתנאים נחותיםנש אךלמדינות אחרות, 

וככל  ,הם סמויים בעיקרםהחסמים העומדים בפני עיתונאיות בישראל  ,לדעת הכותבותהגברים. 
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על כן ו שנשים וגברים כאחד שבויים בהן פטריארכליותנורמות  נשענים עלעדיין הם הנראה 

 . וכלכליים תרבותיים מאפיינים

 פנימי-דיהמוס ממדה

 . במסגרתו נבחניםמתמקד במדע כמערכת חברתית ממוסדתבדיון על נשים ותקשורת השני  ממדה

ח, חלוקת משאבים, צורות של תחרות ודפוסי הכרה וגמול בתוך הקהילה המדעית. ויחסי כ

 ,Bourdieuהתפיסה שהקהילה המדעית היא מערכת חברתית עומדת בבסיס גישתו של בורדייה )

מתפתח והשונים. השדה המדעי הוא בעל אוטונומיה יחסית, המדעיים ה"שדות" ( לגבי 1993

בהתאם לחוקים משלו שמכוונים את יחסי הגומלין של יחידים ושל קבוצות חברתיות הפועלים 

ח שבה הלגיטימיות של עבודת המשתתפים נשפטת על ידי ובתוך המערכת. זוהי מערכת יחסי כ

בתחום.  כסמכותממוצב  החוקרמול הוא סמלי, דהיינו עמיתיהם ומתחריהם ואופיו של התג

אקדמי, שתפקידו לייצר -מבנית של המוסד המדעי-ארגוניתהניתוח כאן מבוסס בעיקר על גישה 

 הצביע עלכדי לשל ידע זה מו ולייש למצוא דרכיםכן ו ולהעמיק את הידע ולהעבירו לדור הצעיר

( מודגשת Bastedo, 2012כשווי על הנושא ). במחקר עClark,1983))פתרונות לבעיות פרקטיות 

היבטיהם הפונקציונליים והמבניים של של התייחסות לדינמיקה של שינויים ארגוניים של השדה ו

  .מוסדות ההשכלה הגבוהה

והגמוני.  מונופול ארגוני כוהתקיים  1966בשנת הוקם  באוניברסיטה העבריתהמכון לקומוניקציה 

 ,קולקה, דנט, ליבס(-ות מרכזיות בעלות תקן )למשל, אדוני, בלוםלמרות מקומן של נשים כחוקר

ראשית שנות  אזמהיה שולי.  תסטייפמינהמבוסס על תיאוריה על אודות נשים הדיון במחקר 

בוגרים מחלקות ובתי ספר לתקשורת בכל האוניברסיטאות ובשמונה מכללות  הוקמו, התשעים

ובוגרות . בוגרים כמעט באופן בלעדיאותן וניהלו הקימו הם ש ובוגרות של האוניברסיטה העברית

תחומי המחקר של המחלקה את כני הלימוד וותאת הפנימו את התפיסה הארגונית, אלה 

כענף בהקשר המקומי דיון במקומן של תיאוריות פמיניסטיות לתקשורת באוניברסיטה העברית. 

 היום. מאז ועד נשאר שולי  מרכזי בחקר המדיה

בחוגים מספר הנשים והגברים  האוניברסיטאותציין כי בכל א ,כני הלימודולפני שאתייחס לת

באוניברסיטה סגל המחלקה . , לא כולל אמריטוס(2015-)נכון ל בסגל הבכיר דומהלתקשורת 

 ה גברים;ארבעארבע נשים ו –באוניברסיטת תל אביב  ;גברים שמונהשבע נשים ומונה  העברית

שני גברים ושתי  – באוניברסיטה הפתוחה ;שמונה גבריםארבע נשים ו – באוניברסיטת חיפה

ארבע  –גוריון -בןובאוניברסיטת ארבע נשים וחמישה גברים;  –אילן -באוניברסיטת ברנשים; 

 .נשים ושני גברים

 התשעיםמחצית השנייה של שנות הכי עד עולה השונות  באוניברסיטאותניתוח תוכניות הלימוד מ

הוצע בחוג לקומוניקציה באוניברסיטה העברית  ,כך .זה אבנושדים בודשיעורי בחירה רק תנו ינ

מספר קורסים על "; שיעור בחירה של חנה אדוני שנשא את השם "נשים ותקשורת 1988בשנת 

החוקרת  – על ידי דפנה למישניתנו באוניברסיטת תל אביב  ,סטיישיח הפמינבגם שדנו  ,נשים

 .סטיילנושא הפמינשלה מחקר היחידה באותה תקופה שהקדישה את עבודת ה
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לימודי התואר של בקורסים עדרו היבלט ב ,מדיהב מגדריחסי או ו/חקר נשים,  בסוגיות שלהדיון 

 כל המוסדותלגבי עובדה זו נכונה )בחקר התקשורת הנהוגות תיאוריות שעסקו בהראשון בשנה א' 

שעוסק בפמיניזם  פרקבאוניברסיטה העברית ללימודים הוכנס  1996(. רק בשנת האקדמיים

בספרי  זאת ועוד,. (Van Zoonen  1994של שכלל את המבוא מספרּ )שיעור ותרגילותקשורת 

בספריו של דן כספי הוא חסר  ,למשל. הלימוד שנכתבו באותה תקופה נעדר השיח הפמיניסטי

למדו בכל , שנבהוצאת האוניברסיטה הפתוחה 199611 משנתמבוא לתקשורת המונים בישראל 

 לספרי לימוד לתלמידים בתיכון.  ות הלימוד האקדמיים ואף עובדמוסדו

מספר הקורסים  12.באוניברסיטאות גם כיום הנושא אינו על סדר היום של המחלקות לתקשורת

המתודולוגית לחקר  ןותרומתת ופמיניסטי ותתיאורימתבססים על נשים או בישירות עוסקים ה

אלי למחקר איכותני מיוחס בעיקר למהפך פונקציונהמעבר ממחקר . נשאר שוליהתקשורת 

הפרדיגמאטי )מהגמוניה פונקציונאלית לדיון בשפה ושיח( שהתרחש במחלקה לקומוניקציה 

התרומה של המחקר הפמיניסטי )ראו קמה ופירסט, באוניברסיטה העברית בשנות השמונים. 

במסגרת ת הקריאה מעיון בתוכניות הלימוד וברשימונשכחה. ( לשיטות המחקר האיכותניות 2015

עולה כי במספר קורסים התבקשו הסטודנטים באוניברסיטה העברית לימודים לתואר הראשון 

 ים הבאים: ר שנלמד גם בקורסמ, מא"א' תקשורת המונים"בקורס לקרוא מאמר אחד בלבד )

שיטות ", "יסודות הקריאה והכתיבה האקדמית", "ביקורתי ממבט עיתונות: הכותרות מאחורי"

תיאוריה ב הקשורדיון נרחב בנשים  נכלל הםמספר הקורסים שב .("שיטות מחקר ב'"ו "א'מחקר 

לקוחה נוספת דוגמה  .(ויפעת מעוז רעיה מורג קורסים שמלמדותבעיקר אלו )סטית מצומצם יפמינ

המילה  מוזכרתארבעה קורסים תיאור של ב, שבו רק חוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביבמה

 ופעילותיהן במדיה ייצוגיהן – 2.0 צעירות" :עוסק כולו בנשיםלו אה אחד הקורסים .מגדר

קורסים  שלושהשבו נמצאו  ,אילן-המצב דומה בחוג לתקשורת באוניברסיטת בר ."ברשת

שבהן רבים יחסית באוניברסיטת חיפה נמצאו קורסים בנשים או במגדר במדיה. שכוללים עיסוק 

)למשל, "שיטות מחקר איכותניות", יטי קריאה ספר פרמיש דיון בנשים ותקשורת באמצעות 

השונות  באוניברסיטאותתיאור הלימודים מסקירת "שפה ומדיה"(.  "שיטות מחקר כמותיות",

 קבוצות מיעוט אחרות.כל סמינר שמוקדש לנשים או לייצוגים של  כי אין בהןגם  עולה

 אי. דוגמה לכך הנושאאינם מקדישים תשומת לב לכיום ספרי הלימוד המרכזיים גם במקביל, 

ים ידות האקדמסמרכזי במולספר לימוד והפך שתורגם לעברית  2010-ספרו של דניס מקוויל מ

, עמ' 2014לנושא מגדר ותקשורת המונים )מקוויל,  בלבד עמודים שלושה קדשיםומ. בספר השונים

138-135 .) 

דומה בהן מלא בתקן גל תמונת הס 2015נכון לשנת אשר למכללות )לא כולל המכללות להוראה(, 

במכללת הדסה נשים. קרוב למספר הבתקן מלא מספר הגברים . כלומר, ברסיטאותיבאונשלזו 

שלוש נשים וארבעה גברים; במכללה  –ה גברים; במכללת כנרת שלוששלוש נשים ומונה הסגל 

 שלוש נשים וארבעה גברים; –במכללה האקדמית נתניה שלוש נשים וארבעה גברים;  –למנהל 

רק  ה גברים;בענשים וש בעש –במכללת עמק יזרעאל , גברים שבעהשבע נשים ו – במכללת ספיר

הוא  במוסד אחד ההרכב המגדרי של הסגל לא מבטא את השינוי שחל בתחום מאז שנות השבעים.

  גברים. ועשרהנשים  ארבע , שבותחומי הרצליההבינמרכז ה



 ענת פירסט

 10 

יטים בנושא נשים המצויים בקורסי מבוא או פרלמעט מכללות נראה כי כל המסקירת הקורסים ב

עוסקים בנשים בלבד או הסמינרים ושני קורסים לפחות  קיימים ,מחקרשיטות קורסים של ב

"פמיניזם עורים יהש, במכללת עמק יזרעאל ניתנים למשל. במדיהייצוג ה בתהליך הדיוןלק מחכ

: הגוף מיעוטים", "אילוף של תקשורתיים ודימויים ייצוגים: חלשים על בתקשורת", "חזקים

רסים נוספים כמו "צריכת תקשורת ופנאי" שבו מופיע דיון ותקשורתיים" )סמינר(, וק היבטים

"ראי ראי  :עורי בחירה וסמינרים שעוסקים בפמיניזםינתניה ניתנים ש ה אקדמיתמכללב. במגדר

ים במדיה", שעל הקיר מי היפה בכל העיר?: דמויי נשים במדיה", "הדרה והנכחה של מיעוט

 ספירהאקדמית  המכללב. נושא מגדר נידון בכל הקורסים שדנים בשפה . כמו כן,""ספורט ומדיה

תיאורי מ". מסינדרלה והנסיך ועד האנה וטוני סופרנוס: ייצוגי מגדר במדיה" הקורס מוצע

"תקשורת וחברה  בקורסים נידונים מקומן של נשיםומגדר במכללה למנהל, עולה כי ים הקורס

ב דומה גם במכללת צהמ". "פרסומאי המסךו ,"עלייתן ושקיעתן של סוגיות חברתיות"שראל", בי

בין זה הסבר להבדל בין המצב באוניברסיטאות לה כנרת ובמרכז הבינתחומי בהרצליה.

 כפי שיפורט בהמשך.  ,פנימיהמכללות נעוץ בממד האינטלקטואלי שב

לא  לות מלמד כי הכשרה מקצועית עיתונאית כניות הלימוד באוניברסיטאות ובמכלוניתוח של ת

יתר על כן, ניסיונות חוזרים ונשנים לשלב בין  זכתה למעמד שווה לזה של הלימודים התיאורטיים.

 & Walshבמדינות אחרות )גם מוכרת הפרקטיקה לתיאוריה זכו להצלחה מוגבלת ביותר, תופעה 

 Fogg, 2002 ; Navarro, 2013) ובתכניות של המכללות בצורה מורחבת  –הלימוד  תכניות. בכל

כני ואולם, רוב ת .חיצוניים תקשורתפרקטיקום בארגוני הן סדנאות ו כלולים הן –במיוחד 

שאת ההיבטים  אף על פיהלימוד הם תיאורטיים באופיים ועוסקים בחקר התקשורת, 

מד של מעמהמקצועיים מלמדים אנשי מקצוע בכירים, שאינם נהנים מאותה יוקרה אקדמית ו

השיח  .(2015, פירסט)אדוני ו קביעות ללאבעלי חוזים זמניים היותם בשל אנשי סגל בכירים, 

נעדר לחלוטין רשימות הקריאה( בבנושאי הקורס וכפי שהוא מופיע )לפחות ניסטי יפמהמגדרי 

 םגבריולהכשיר דור צעיר של נשים שאמורה במוסדות להשכלה גבוהה, המקצועית בהכשרה 

  השונים. במוסדות התקשורתלעבודה  םתכניסלקראת 

להצביע על  אפשר, בתחום התקשורת למרות הגיוון הרב בנושאי המחקר של החוקרים הישראלים

. יתנאמריקאוריינטציה  בבעלי רקע אינטלקטואלי דומה, בעיקר  שנשים וגברים כאחד הםכך 

בהן הם אר השלישי ותולהחוקרים ם לומדיבהן שרקע זה בא לידי ביטוי הן באוניברסיטאות 

והן בקשרים אישיים ומוסדיים עם חוקרים ומוסדות להשכלה גבוהה  ,דוקטורט-עושים בתר

. החוקרים הישראלים עדיין תופסים את (2015, פירסטאדוני וראו נתונים אצל ) צות הבריתבאר

  קנה מידה למצוינות.וכ Bilig, 1995) האקדמיה האמריקאית כ"אוניברסלית" )

אולם  ,ועיתונאות באמריקה תר נכנס כבר בשלהי שנות השמונים לבתי הספר לתקשורנושא המגד

 Feminist-מספירת המאמרים ב ,. כך למשלנשיםנחקרת בעיקר על ידי נשאר כסוגיה ש הוא

Media Studies וSex Roles-  9 –ואילו גברים מאמרים  50 נשים כתבו עולה כי 2015משנת 

והמחקר העיון בחקר נשים ותקשורת אם : השאלותכמה לות עוג טיעון של ביליכהמשך ל 13.בלבד

 גברית"לרוב היא האוניברסליות  האםסוגיה אוניברסלית? למוביל ולשיח  כוהפהנגזר ממנו 

נות פמיניסטיות הנבדלות בעלות מש נשים נוטה להכיל אם היאוה ?(2002)ראו בל הוקס,  "לבנהו



 2017 אביב, 16מסגרות מדיה, גיליון 

 

 

11 

רסקציונליות( טטיות כגון מעמד, עדה ומגדר )אינביניהן על בסיס שילובן של קטגוריות אנלי

(Meyen, 2013, Eadie, 2013). 

על  1995לתקשורת שהוקמה בשנת  תבחברי האגודה הישראלי איטיבישראל ניתן לראות גידול 

 ותהחבר מספר .(ודפנה למיש למשל חנה אדוני, דן כספי, עקיבא כהן (ידי מספר זעום של חברים

 .כמחציתמספר הנשים החברות באגודה הוא  וגם כיום – החברים מספרמ כמחצית היוהמייסדות 

אישה אחת וחמישה מורכב מעל בסיס אישי(  /ההנוכחי )שאליו נבחרו הנציגיםהמנהל הוועד 

את מפרסמת ו עשר מושבים בנושאים שונים-חמישהכנס הכולל האגודה בכל שנה מארגנת גברים. 

גברים ישראלים,  אנשי סגל. של חוקרותפרי עטן רבים מאמרים ובו  מסגרות מדיהעת הכתב 

לאומיים המובילים של חוקרי -ביןההארגונים שני  –-IAMCR ב ,ICA-חברים גם ב ,ונשים כאחד

קיימת סקציה  ICA-ב. חקר השפה(ארגונים לכמו ) בארגונים מקצועיים נוספיםו –תקשורת 

גמת תקשורת פוליטית, דו לסקציות אחרות יחסית מועטה יוקרתה אולםבמגדר העוסקת 

ממעטים  ,ישראלהגברים מהחוקרים בעיקר ו ,החוקרות .לריתותרבות פופתקשורת וטכנולוגיה, 

  14.סקציה הזוהמחקרית והארגונית בלקחת חלק בפעילות 

 פנימי-האינטלקטואלי ממדה

, נטוע בעולמות ידע שונים שעשו תחומי בהגדרתו-חקר התקשורת רבהיה  מראשית דרכוכבר 

חוקרים מדיסציפלינות שונות המשיכו עדר גבולות ברורים יהלנוכח . שיטות מחקרמגוון ש בשימו

ניסיון לאתגר דרך מחשבה קיימת ולהציע פרדיגמות חדשות.  תוך ,לחקר התקשורת לתרום

גוף הידע הפכו לאתגר לחוקרי תחימת ובו שרטוט גבולות השדה, הגדרת הפרדיגמה המרכזית 

 האלנושאים בספרים כמה מקצועית עם פרסומם של הספרות תקשורת והגיעו לשיאם ב

(.  בניגוד לניסיונות למצוא פרדיגמה חדשה וקוהרנטית אשר תכלול את  Katz et al., 2003)למשל

 ,McQuail, 2013)להסכים עם מקוויל ) אני נוטה ,(Lang, 2013כל ההסתעפויות של השדה )

, אם כןשזכו לתשומת לב במחקרי התקשורת.  נפרד במספר מצומצם של נושאיםבלעסוק ממליץ ה

אשכולות מרכזיים של  ונחבייהעיסוק בפרדיגמה דומיננטית ולהלן  זנחיימתוך כוונה תחילה 

 נושאי המחקר בקרב חוקרי תקשורת ישראליים. 

ת לחקר התקשורת ושיטות המחקר הפוזיטיביסטיות סטי, הגישה הפונקציונלינאמרשכבר  כפי

תחום התקשורת בישראל. מצב חקר ה הדומיננטית בשלב הראשון של היו בבסיס הפרדיגמ

עניינים זה התפתח כתוצאה מהתופעה המכונה "סחף אקדמי". הכוונה היא לתופעה של העברת 

יוזמה אקדמית.  נוקט/תה אדם מסויםידע וכישורים ממוסד אקדמי אחד למשנהו באמצעות 

אינן מייצגות את הן  תןהגדרמעצם יפיים, הן פרי עבודתם של חוקרים ספצ האלמאחר שיוזמות 

כל המגוון של נושאי מחקר התקשורת. ואף על פי כן, היזמים האקדמיים הפכו להיות האבות 

תשנ"ז(.  ,כגון סוציולוגיה )כ"ץ ,מעבר לכור מחצבתם הראשונימחקר התקשורת המייסדים של 

צות שהיגר לישראל מאר ,"ץשל אליהוא כ ותופעה זו של "סחף אקדמי" מוצאת את בטויה בפועל

העביר את  וא. כלומר, הץ מוצאווהעביר באופן אישי ידע אשר פותח באוניברסיטאות באר הברית

שימושי שנשען על שיטות -החברתית בחקר התקשורת ואת המחקר סטיהעל הפונקציונלי-גישת
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רת מחקר התקשוהתפתחות על  )ראו אחרותבחברות גם מחקר כמותיות. תופעה זו התרחשה 

  (.Fei & Kuo, 2013 :בסין

אף היו , בעיקר גבריםשני של חוקרי תקשורת, תלמידיו של כ"ץ וחוקרים אחרים מדור זה, ההדור 

ידע שנרכש באוניברסיטה העברית ההם חלק מתופעה דומה של "סחף אקדמי" כאשר העבירו את 

אוניברסיטה )אוניברסיטת חיפה, ה למחלקות אשר הקימו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה

מצבת הסגל ל (.גוריון בנגב-בןאוניברסיטת אביב, המכללה למנהל ו-תלהפתוחה, אוניברסיטת 

. ראשית האלף השלישיבוהתשעים חוקרות בעיקר בשלהי שנות  הצטרפו במוסדות האקדמיים

ראו היו חוקרות תקשורת שאף כי לא הפך להיות נושא מרכזי נשים ותקשורת חקר כאמור,  ,אולם

 ,המחקר האיכותני. אולםהתעניינו בספרות בתחום והשתמשו במתודולוגיה של  ,שא חשובבו נו

עם חקר השיח בראש ובראשונה בישראל יות מזוהות נהגישות האיכות ,כפי שצוין קודם לכן

כאן המקום . ניסטייולא עם השיח הפמ )עם כניסתם של חוקרי שיח למכון לקומוניקציה( והשפה

-תלבמסגרת תואר שלישי בחוג לתקשורת באוניברסיטת חוקרת היחידה שלציין את דפנה למיש כ

יים המבוססים על מגדרנשים ויחסים קשורים להנושאים מגוון ב העמידה דור של חוקרות אביב

  15.תיאוריות פמיניסטיות

בחיתוליו בישראל. המחקר הפמיניסטי ין יהיה עדהשמונים  ראשית שנותובהשבעים  בשלהי שנות

המאוחר דו מיסּהן עקב  :איחור כפולהתאפיינה בסטי לחקר התקשורת יהכנסת המחקר הפמינ

לתחומי  יתתחום התקשורת צעיר יחסהיות הן בשל ושל מחקר פמיניסטי בישראל במדעי החברה 

את מעמדו בעיקר בעזרת פרדיגמה סס שבי ,תחוםה. אין פלא אפוא שמחקר אחרים במדעי החברה

הפנים לא  ,השמוניםוגם ברוב שנות השבעים  ייתה הדומיננטית במהלך שנותת שהסטיפונקציונלי

היו באותה תקופה ש ,חקר המגדרו חקר התקשורתש היות. זאת, הפמיניסטימחקר לתוכו את ה

וכל אחד מהם  – מתודולוגיות שונותו אפיסטמולוגיות שונותמבוססים על  ,תחומים פריפריאליים

רוב העבודות שעסקו במגדר באותה תקופה  במסגרת האקדמית. וביקש להעמיק את שורשיבנפרד 

 ובה, תהפונקציונליסטיהפרדיגמה תחת נערכו במכון לקומוניקציה ובמכון למחקר שימושי 

אחד המשתנים להבנה של שימושים רק מש ישהמגדר  ,כלומר. תלוי-בלתימש משתנה ימגדר שה

העבודה הראשונה שנכתבה  .מיניסטיותללא התייחסות לתיאוריות פ ,דעת קהלשל וסיפוקים או 

על תיאוריות פמיניסטיות  תה מבוססתלייצוג נשים בפרסומת לא הי הושא והתייחסבנ 1981-ב

)פירסט  בניתוח סמיוטיויחסי כוח מגדריים  מושגעושה שימוש ב, העל עבודתו של גופמןאלא 

תרומתו המרכזית בתחום )למרות  איננו נחשב למוביל במחקר הפמיניסטיגופמן עצמו , אך (1981

במכון לקומוניקציה לא כאן המקום לציין כי העבודה נעשתה  ייצוג נשים בפרסומת(.חקר 

חלוצה  ,בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב בהנחייתה של דפנה יזרעאלי אלא ,בירושלים

 .  בתחום המחקר הפמיניסטי בארץ

, בדומה לעמיתיהם באמריקה, ורת בישראלחוקרי התקשממקצת הושפעו שנות השמונים שלהי ב

אסכולת פרנקפורט, אסכולת ברמינגהם ולימודי תרבות,  :מהגישות הביקורתיות לחקר המדיה

שרה "הּמשנות התשעים ואילך ניתן לכנות  שדה המחקר התקשורתיאת חקר השיח ופמיניזם. 

, התקשורתי מחקר(. הגבולות החדשים של שדה הLevy & Gurevitch, 1993הפלורליסטית" )

פוזיטיביסטי, חקר  שיח ולימודי -סטיכפי שהתפתח בישראל, הכילו זה לצד זה מחקר פונקציונלי

לימודי תרבות שמים דגש על ייצוג ו"אחרות" ומושפעים רעיונית לציין כי ראוי מן התרבות. 
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ת , אולם השפעה זו לא תמיד מחלחל(2015)קמה ופירסט, ניסטי ימהשיח הפמומתודולוגית 

עם כניסתם של חוקרים מתחום השפה למכון לקומוניקציה  16.כתקשורת לדיון בתרבות ותישיר

אל ניר ויצחק רועה( איבדה הפרדיגמה פקולקה, ר-בלוםבשנות השמונים )שושנה 

אופן את המחקר הפמיניסטי. אולם, בגם המשמש הפונקציונליסטית מכוחה והחל מחקר איכותני 

פמיניזם על דגש על מרכיבים כלכליים או השמות , יקורתיותגישות בלומר כי אפשר כללי 

 םבמסגרת המחקרי נשארו שוליות ,פמיניזם סוציאליסטיעל ופורנוגרפיה  חקרעל  רדיקאלי,

  .תקשורתב

בשנים האחרונות קשורים הבולטים שבהם ו ,מגווניםבתחום התקשורת כאמור, נושאי המחקר 

גבי ארגוני המדיה, תכנים וקהלים נשאלות מחדש במדיה החדשים. למעשה, שאלות קלאסיות ל

נוכח כניסתם של מדיה חדשים למרחב הציבורי והפרטי. בניגוד לפופולריות של חקר המדיה 

הממוקמות  החדשים, המחקר הפמיניסטי עדיין מוגבל בהיקפו ונשאר בעיקר נחלתן של חוקרות

מראה כי הם  האלה מחקרבחינה מעמיקה של סוגי ה 17.במה שמזוהה כשולי הממסד האקדמי

ּאנּת כפולה או לחלופין  לקבוצות נשים שסובלות יםומתייחס נשיםבדרך כלל עוסקים בייצוג  מד 

“Intersectional Invisibility”. ,בנושאים שונים )למשל אלימות, דימוי גוף( נערך דיון במסגרת זו 

רוסיות, דתיות, כגון: מקבוצות חברתיות שונות בחברה הישראלית  ונערות נשיםשבמרכזו 

לצד דיון  חלקי , , רות(ובמקצועות שונים )ספורטאיות, מ, נכות נערות ,, זקנותמזרחיותערביות, 

עיסוק בביוגרפיות של עיתונאיות יש כן כמו  19.מחקרי התקבלותבו 18בעיתונאיות ועיתונות

 ה החדשים.  במדיהעוסק תקשורת של מהגרים ומהגרות ואף החל מחקר פמיניסטי בבולטות או 

 מן הגל השני והשלישיתיאורטית של הוגות פמיניסטיות תשתית  עלבדרך כלל  הדיון המגוון נשען

שינויים פורח עקב ראוי לציין כי מצד אחד השדה המחקרי הזה . (2015, פירסט)ראו קמה ו

"גמיש", ליברלי ופתוח, הממד נעשה במציאות החברתית. כלומר, רק כאשר הממד החיצוני 

ביישום תיאוריות קיים מחקר דל  האחרצד ה(. מ2014)קמה,  נטלקטואלי יכול להתפתחהאי

ובכך אני שותפה לחוקרות  – לטעמי .קולוניאלי-פוסטכלכלי או  20מורכבות של שיח ביקורתי

 ית פעמים רבות מדיוהייצוג שולט חקרב – (Douglas,2010; Gill, 2006ות )ראו למשל, אחר

בכל וששהשוויון הושג פחות או יותר המניחות פמיניסטית -וסטגישה תיאורית ופרשנות פ

: מצד כפולים חיים ותומנהלחזקות יותר  ,הטקסטים במדיה מוצאים נשים שהן חופשיות יותר

ונוקטות  ניותןימפגינות את מהן אחר הצד ן המונשים בנות זמננו בחברות המערביות  הןאחד 

מתון בטקסטים אלה הוא  ביקורתיהפוליטי וה(, אולם הממד Gamble, 2001עמדות גבריות )

 יחסיתבנושאים אחרים בחקר התקשורת עושה שימוש מועט ואף בנושאי מגדר  עיסוק. החלקיו

 , כלכלת עבודהעבודה ,, פורנוגרפיה, כלכלהקולוניאליזם-פוסט)למשל,  גישות הביקורתיותב

. בהפקה, בתכנים וכקהלים על מקומן של נש (ח הכלכלי בכלליעל הש ליברליות-והשפעות ניאו

לימודי  תגרס ,או בגרסתו המתקדמת הפמיניזם הליברלינשען בעיקר על פעמים רבות המחקר 

  אין מחקר על מדיניות של נשים ותקשורת. ,כמו כן התרבות.

בכתבי העת היוקרתיים ביותר, שרובם  יםחוקרים ישראלים מופיעירות מחקריהם של פ

בחקר  כתבי העת בקרב רוג נמוךימגדר זוכים לד בנושאימובהק ב העוסקיםכתבי עת אמריקניים. 

של מאמרים דומה לזו אינם זוכים ליוקרה אקדמית  בהם , ומאמרים שהתפרסמוהתקשורת
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מיותר לציין כי פרסום בכתבי עת שאינם . ICAבמסגרת  רואים אורהכתבי עת שהתפרסמו ב

את פרי עטן לפרסם הבוחרות וב, נשים כך שוקרה אקדמית משפיע על תהליכי קידום. ומי םנהני

למרות מספרן  לכן, .במגדר ותקשורת משלמות מחיר בתהליכי הקידוםהמתמקדים בכתבי עת 

חוקרות  רק תשעיש  ,באוניברסיטאות ובמכללותהתקשורת ההולך וגדל של חוקרות בתחום 

ת במגדר את עצמן כעוסקו 21שמגדירות 2015בשנת בעלות מינוי אקדמי וחוקר )עמית קמה( 

  .(בקטגוריות השונות כולל אימהות, אלימות מינית מגדר מעמד ואתניות)

  הקשרי-האינטלקטואלי ממדה

הקשרי של שדה חקר התקשורת בישראל קשור -האינטלקטואלי ממדה ,בדומה למחקר האמריקני

על ידי חוקרים ישראליים בהתאם מוצעות . נקודות מבט אלה רחב שהיקפןנקודות מבט מגוון ל

)כמו סוציולוגיה,  "אחיות" במדעי החברה או הרוח / הם לגבי דיסציפלינות קרובותילעמדות

 אלה"האחות הצעירה" שצמחה מהדיסציפלינות החקר התקשורת,  .אנתרופולוגיה או שפה(

איון ירהתקבל בהסתייגות ולעתים ביחס פטרוני. לדברי אליהוא כ"ץ ) ,למשפחת מדעי החברה

של מדעי החברה פקולטה ל(, המחלקה לסוציולוגיה ב2002מאוגוסט, פירסט שבוצע על ידי אדוני ו

ינה במיוחד בפיתוח מחקר התקשורת יסה אותו לשורותיה, לא התעניהעברית, שגיאוניברסיטה ה

 Pooley), תופעה שלא הייתה זרה לו ושאותה כבר הכיר מאוניברסיטת שיקגו. פולי וכ"ץ התוכב

& Katz, 2008)שרים דיסציפלינריים בין סוציולוגיה לתקשורת, הראו שחוקרים , שבדקו מגוון ק

כמו רוברט מרטון ורוברט פארק, חזרו  ,אשר התעניינו בתקשורת בתחילת התפתחות המחקר

 .(Pooley & Park, 2013) צמחו וזנחו את פיתוח התחום ןהשבלבסוף לדיסציפלינות המקוריות 

בשאלות לאורך שנים רבות התמקדו בישראל  לסוציולוגיה ומדעי המדינה החוקרים במחלקות 

העדפות פוליטיות וזהות לאומית, להגירה, לאתניות, לדורי, -פער ביןללמעמד, נוגעות הקלאסיות 

)למעט  להתייחסו כל לא. הם ערבי-הישראליקונפליקט לודתיות למגדר, לובהמשך גם 

 וכו' התכניל, הארגוניל, היכיתהלל – לתקשורת אוי('ביז–לביה פוגליחנה הרצוג וסהסוציולוגיות 

  .הכרחית במענה על שאלות אלהלטעמי, התייחסות לתקשורת  .(2015)אדוני ופירסט, 

בישראל בשנות השישים, ניתן להצביע על מערכת יחסי מחקר התקשורת החל מכינונו של תחום 

חקר של גומלין מורכבת של משיכה ודחייה עם הדיסציפלינות האחרות. המשיכה לשדה 

בשלהי המאה  של שוק התקשורת תקשורת נבעה מהמודעות לשינויים המהירים באקולוגיהה

של  ןמדרישות הולכות וגוברות לאנשי מקצוע. הדחייה נבעה מהסתייגות –בעקבות זאת העשרים ו

בידע שהתגבש בשדה החדש שגבולותיו פרוצים  רההכמן ההמבוססות הוותיקות והדיסציפלינות 

בהיסטוריה של חקר התקשורת עוסקים הם יחוקר ת מעשית.ומכוונוהוא מאופיין במאחר 

כי גם בארצותיהם, תחום מחקר התקשורת סובל מחוסר הערכה )ראו למשל,  מסכימים

(Schwarzenegger & Pooley, 2013 . 

כחלק מהפקולטה למדעי  קמובארץ באוניברסיטאות בתי הספר השונים לתקשורת ראוי לציין כי 

הסגל החדשים של  חבריהתבססו זה כבר. בפקולטה המחלקות האחרות שכל לאחר החברה, 

על להיאבק על מקומם ו נאלצוהראשונים שלקומוניקציה באוניברסיטה העברית היו המכון 

קבוצת החוקרים הירושלמית סללה את . ההכרה בהם כחוקרים עצמאיים בעלי יכולות מחקריות

דות אקדמיים שונים במהלך שנות התשעים. דרכם של חברי סגל במחלקות לתקשורת שקמו במוס
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להיאבק על מקומם ויוקרתם במסגרת קבוצת החוקרים נאלצו  האחריםאולם גם במוסדות 

 החוקרים האחרים במדעי החברה.  – השווים

דיון כללי במגדר . כך, בנושא מגדרמחקר התקשורת בישראל על  התפתחות מוסדית זו השפיעה

בעברית שנוצרו בעשור מהמקראות בדרך כלל נעדר ניסטית המשוקע בתיאוריה פמיותקשורת 

 ,ראו למשל) 22במחקר תקשורתהקשורים למעט קולנוע ופורנוגרפיה  ,הראשון של האלף השלישי

באום ואחרות; דרכים לחשיבה פמיניסטית  תבעריכת דלי 2006המקראה ללמוד פמיניזם משנת 

בעברית לא קיים כותר ום חקר התקשורת גם בתוך תח .(2007ניצה ינאי ואחרות, משנת בעריכת 

  .)עם או בלי מכוונות פמיניסטית( נשים ותקשורתלחלופין ניזם ותקשורת או יאת השם פמהנושא 

מעמדן האקדמי החל במהלך שנות התשעים, למרות הקשיים של המחלקות לתקשורת וחוקריהן, 

מחלקות ובתי הספר לצבור יוקרה והשתפר כתוצאה מהביקוש של סטודנטים ללמוד בהן. ה

ישאר על כנו ינשאלת השאלה האם המצב לתקשורת זכו לתמיכת המוסדות בהיותן נכס כלכלי. 

קשורת לאחרונה. כאן המקום להדגיש כי אין תללמוד הפונים התלמידים מספר נוכח צמצום 

הם אלא ביוקרה הארגונית של המחלקה/בית יעל ידי עמיתבקרב עצמם מדובר ביוקרת החוקרים 

  . למוסד רווח מקור שמהווהפר הס

העוסקות האם חוקרות  ,לשאול מן הראויאולם  ,ות עולה בהדרגהרמספר החוק אם כן,

נמצאות בעמדות  האם הן ?מגדר מגדירות עצמן כחוקרות פמיניסטיותתיאוריות פמיניסטיות וב

ותן היעצם מהן ת כלומר אחרּ – "כפולה"דכאנות סובלות  שהןמפתח באוניברסיטאות או 

 "אחיות" במדעי החברה / דיסציפלינות קרובותהערכה על ידי המתקבל בחוסר חוקרות בתחום 

מעלה כי בסגל הקבוע  בדיקה קצרה? השדה של חוקרי התקשורת עצמםבתוך הן ו

שלי אסתר )למעט  מגדר /ותכחוקרי /ןרים עצמםימגדה ות או חוקריםאין חוקרבאוניברסיטאות 

במכללות.  ממוקמים חוקר היחידוההאחרות החוקרות כל  23.ת(מן מהאוניברסיטה העבריוני

במציאות של האקדמיה הישראלית בכלל ושל לימודי התקשורת בפרט, למרות הימצאותם של 

החוקרים והחוקרות הבכירים באוניברסיטאות נתפסים  ,חוקרות וחוקרים מוכשרים במכללות

חום לטווח ארוך באמצעות העמדת להשפיע על הת יש להם יכולת רבה יותרו כמרכזיים יותר

  דורות חדשים של חוקרים.

  סיכום ביניים

ויחסי מגדר בחקר  נשיםהתפתחותו ומקומו של חקר אני מבקשת לפתוח דיון בנושא במאמר זה 

 ,את התפתחות המחקר התקשורתיהממפה כך נעזרתי במודל לשם  . בישראל התקשורת והוראתה

הנושא  לבדיקתשהוצע . המודל ה המשוקע בשיח פמיניסטיבעיקר ז נשיםתוך התמקדות בנושא 

טיפולוגיה זו עשויה . בחשיפת התהליכים המרכזיים בשדהמסייע ה אינטראקטיביהוא מודל 

התקשורת  ב למיון של מגמות היסטוריוגרפיות שונות לחקר תחוםשוחהיוריסטי לשמש ככלי 

ומן של נשים ויחסי מגדר בחקר יישום המודל על מק. בנושאים מגוונים כמו זה המוצע כאן

 נשיםהאם עוסקים בנושא  הן:במאמר ושאלות המרכזיות לבמתן תשובות לעזור  יכולהתקשורת 

? ועד ולל העיסוק בנושאכ? היכן עוסקים בנושא? מה באקדמיה הישראלית ותקשורת ויחסי מגדר

התחום בשדה אכן מובילות את  סטיותפמיניעל בסיס תיאוריות כמה נשים חוקרות תקשורת 

 האקדמי? 
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הקשרי -המוסדי ממדב. הממדים השוניםבעזרת המודל ניתן לראות כי קיימים קשרי גומלין בין 

(contextual),  ,הבוחן את ההקשר של יחסי הגומלין בין מערכות מוסדיות שונות )כלכלית

ין ינלקחה חלק בב, כמו מוסדות אחריםכמוסד, האוניברסיטה נמצא כי , פוליטית, תרבותית(

כלפי המוסדות האחרים. הנשים היו  האומה הישראלית ובמהלך השנים הפכה להיות ביקורתית

הפמיניזם הישראלי לא הפכו להיות  של השני הגל לאחרחלק קטן מהמוסד האוניברסיטאי וגם 

חלק מרכזי באקדמיה. אותן נשים שנשאו בתוך האוניברסיטאות את דגל המחקר הפמיניסטי 

מדעי החברה )הרצוג,  בבמחלקות השונות את מעמדן  עים של המאה העשריםבשנות התש ססויב

האחרונות ומוסד האקדמי בתוך השהתבססו שהיו אחרונות  ,מחלקות לתקשורתה. אולם (2012

סטי יפמינ-המגדרילא הפכו למחלקות ביקורתיות והדיון  ,אומההבינוי בתהליך תפקידן משנפרדו 

סים שבין מוסד התקשורת למוסד האקדמי סוגיית המגדר יחב. גם משני ואף שוליבהן נשאר 

 שולית. נותרה 

גבוהה וביחסי הגומלין ההמתמקד בהיבטים הארגוניים של ההשכלה  ,פנימי-המוסדי ממדב

ראינו כי המורשת הירושלמית שלטה בכיפה עד שנות  ,ביניהם לבין תהליכי המיסוד בתחום

מכללות.  והוקמוטאות האחרות בישראל בהן החלו להתפתח מחלקות באוניברסישהתשעים 

שלא לקחו דור הראשון והשני להשכלה ירושלמית, הבני  ,היו בעיקר גבריםאלה מקימי מחלקות 

 היום עד ונלמדים שנלמדו הספרים. ניסטיותיתיאוריות פמעל או  ותקשורת נשיםחלק בדיון על 

ולא  דומהן יעדי וניםבמוסדות הש מבנה התארים .על פי רוב מקום זעיר לנושא מקדישים

המלמדים סיון להעניק ייחוד לכל אחד מהמוסדות י. למרות הנמשמעותית התפתחה דיפרנציאציה

רוב החוקרים למדו מהעובדה ש הדמיון נובע )מעבר לדרישות המל"ג ומבנה הוועדות( ,תקשורת

י הפעולה רבה הרבה בין החוקרים מעידים שיתופעל הק  . בבית האולפנה הירושלמי או האמריקני

לקביעת נושאי המחקר ו . קרבה זו אף משמשת פלטפורמה להעברתבין חוקרים ממוסדות שונים

מדיה הלמשל עליית חשיבות המחקר של  ,לרוח הזמןבהתאם נושאים חשיבות הררכיה של יהה

היו ש ,בנשים תוך שילוב תיאוריות פמיניסטיותהעוסקים קורסים ש פלא אפואיילא  החדשים.

רוב לשיעורי בחירה גם בעל פי רוב הפכו , בירושלים בחירה שיעורירסי קובדרך כלל 

 )כולל עמית קמה(המצב מעט שונה במכללות שבהן מועסקות חוקרות אוניברסיטאות האחרות. ה

של )בעיקר הן חניכות הדור השלישי של חוקרי תקשורת . אלה מגדריחסי בנשים ובהעוסקות 

ת ובעשור להי שנות התשעים של המאה הקודמשר שלהן בת הדוקטוושכתבו את עבודדפנה למיש( 

ראוי לציין כי עד שלהי שנות התשעים לא נכתבו עבודות דוקטור  .הראשון של האלף השלישי

באוניברסיטה בדור הראשון )מיסוד התחום עדרן של חוקרות יה .נשים בהקשר פמיניסטיבנושא 

באוניברסיטאות ואר ראשון תבלימודים לבמהלך מיסוד התחום )דור השני בהעברית( ו

לתחום על הפיכת הנושא המגדרי  יםועדיין משפיעבתחום השפיעו עדר מחקר יהלצד , (לותלמכבו

  .בחקר התקשורתבעל משקל מחקר/עניין 

אשיות בנושאי מחקר והעברתם דרך ארגונים או בפנימי עוסק בפרדיגמות, -האינטלקטואלי ממדה

השמונים, השנים משנות שנות השבעים ואף בחלק נכבד ן. נראה כי במחקריות בעלות מוניטי

המגדרי שיח את הלהציב אפשר , לא היה הייתה דומיננטית תסטישבהן הפרדיגמה הפונקציונלי

מחקר תקשורת מתקיים אשר כ ,גם כיוםיתרה מזו,  .ממשיתכחלופה מנקודת מבט פמיניסטית 

למרות העיסוק בחקר התקשורת. ת או התרבותיוסובב סביב הגישות הליברליות  עיקרו ,ומגדר



 2017 אביב, 16מסגרות מדיה, גיליון 

 

 

17 

ואף  בפמיניזם שחור או מזרחיהעוסקות מיושמות תיאוריות ולא בדרך כלל לא נלמדות  ,בתרבות

דיון ולא מתקיים על ניתוח מגדר במושגים של מעמד, עבודה והון הנשענות כלכליות לא גישות 

  ת.כלכליושנקודת המוצא שלו הוא פורנוגרפיה כתופעה תרבותית, חברתית 

לאחר בנושא מגדר ומדיה  "סחף אקדמי"דפנה למיש כסוג של עבודתה של ניתן לראות את 

את התחום במכללה למנהל ולאחר מכן באוניברסיטת וייסדה בארצות הברית שחזרה מלימודים 

משעזבה  ,ושא. עתהבנהעוסקות דור של חוקרות  ואף הקימה בנושא עצמה חקרההיא  –אביב -תל

 רקנותרו  ,ים ומדיה(דילנושאי עיסוקה למוקד )ואף העתיקה את אביב -תלבאת האוניברסיטה 

לתואר תלמידי מחקר בהנחיית לעסוק במגדר כסוגיה מרכזית  הבוחרות בישראל ספורות חוקרות 

נושא המגדר מנקודת ראות עדר חוקרות  שיכשירו דור חדש וימשיכו לנסות למקם את יהדוקטור. 

, )למעט בודדות כדוגמת רבקי ריב"ק ונלי אליאס( ברסיטאותבאוני הולםאופן בפמיניסטית 

זה  – האחרון ממדבמובן כפול, כפי שעולה מהדיון בת ממקם את העוסקות בנושא כאחרו  

הקשרי הבוחן את היחסים בתוך שדה ההשכלה הגבוהה ובעיקר בין דיסציפלינות -האינטלקטואלי

  ת.הקרובות קונספטואלית לחקר התקשור

כדי להתמודד עם  ,לכן. אינו מקור ליוקרה אקדמיתתקשורת יחסי מגדר בעל נשים ו , מחקראם כן

ים בתחום ות/של מחקר תקשורת במדעי החברה והרוח, היה על החוקריחסית המעמד הנמוך 

כתבי עת אינם ש (םעת היוקרתיים )על פי הדרוגים השוניהם ולפרסם בכתבי ן/להוכיח את עצמ

רות והחוקרים באוניברסיטאות אינם מגדירים את עצמם כבעלי מגדר. החוקפמיניזם ובנושאי 

ות רחוק כשרתהבתחום ואי עדר מחקר יהולכן המצב של  ,ניסטייחקר נשים או בשיח הפמעניין ב

 . למעשה, המחקר בתחום זה הולך ונכחד, שכןמנציח את עצמו סטיתפמינימנקודת מבט מגדר 

ואינן מנחות בדרך כלל לתארים מתקדמים. בעיקר במכללות שמלמדות העוסקות בו החוקרות 

האם בעקבות עליית המחקר במדיה חדשים, כניסתן של מעבדות  ,רוח הזמן ראוי לשאולבואולי, 

לחקר  י וכניסתם של אנשים מתחום המחשביםנ, חזרה למחקר כמותbig data שעיסוקן

 נים חדשים.   מדיה שינוי ויתפתח לכיווויחסי מגדר בנשים יעבור  תחום חקר  התקשורת,

הסיבה לדיון במקומו של תחום מחקרי נשענת על התפיסה כי הדיון ההיסטורי מעניק  ,כאמור

נדמה כי סיכום . והענקת סטטוס אינטלקטואלי לאנשי המחקר וההוראה בתחוםלגיטימציה 

. שכן, מן הדיון הזה מסתמן בנושא נשים ויחסי מגדר בתחום חקר התקשורתמצדיק דיון הביניים 

בחברה הישראלית ובאקדמיה  "כפולהסובלות מ"דכאנות ין יהנשים עד :ין מעגל קסמיםמע

הנושא של  ךא ,בתי הספר לתקשורת מנסים למקם את עצמם באופן שונה זה מזה. הישראלית

נמצא אינו נושא שולי הוא ובהיותו , החדשגם פמיניסטי אינו חלק מהמיצוב הישן ו-מחקר מגדרי

אבק על מקומו נתקשורת המחקר ינטלקטואלי של תחום התקשורת. על סדר היום המחקרי הא

על מקומו נאבק המגדרי שמקורו בשיח פמיניסטי המחקר ו ,במדעי החברה והרוחבשדה המחקרי 

בשרידים של רק אפוא אין מדובר . השוניםבמוסדות האקדמיים  מחקר תקשורת בישראלתוך ב

צבים את ה"אחרים" כמודרים או כחלק מובנית שבה יחסי הכוח ממבשלילה כלומר שליטה, 

 . שתולמש ושוליות כפולה ויש מי שיגידאלא ב ,מהשוליים

אין בסיכום זה כדי לבטל את המחקר הפורה בתחום, שהוא בעיקר פרי עבודתן של חוקרות. 

 עבודתן ראויה ביותר, ולּ בשל כך אני תקווה כי המאמר יעורר דיון שיתפתח למגוון כיוונים.
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 הקיבוץ המאוחד.סדרת מגדרים, . תל אביב: זם: מקראהיללמוד פמינ(. 2006) )עורכות(.

 
 ? תל אביב: בוסתן.שחרור האישה לאן(. 1975) 'בת אורן, ת

 
(. הצגת המינים וסטראוטיפים מיניים המשתקפים בפרסומת המופיעה 1981פירסט, ע' )-גולדרט

  . חיבור לתואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.בעיתונות הישראלית
 

 העין השביעיתבאתר נאי המלים, , מלה לטכ(2015י' ), דרור
http://www.the7eye.org.il/101373 

 
משרד ראש  .צוות הוועדה למעמד האישה: דיונים וממצאים. (1978)הוועדה למעמד האישה 

  הממשלה.
 

 . חיפה: פרדס.פמיניזם זה לכולם( 2002הוקס, ב' )
 

 . ירושלים: עידנים.צלע האדם: האישה בחברה הישראלית(. 1978) 'היזלטון, ל
 

 .22-1 , 1, מגדרהישראלית.  באנתרופולוגיה נשים ענייני :ואנתרופולוגיה מגדר .(2012א' ) הרצוג,
 

 . ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.נשים ריאליות(. 1994הרצוג, ח' )
 

: באר שבע. (228-220עמ' ) אי/שוויון ,)עורכים(ץ א' רם, נ' ברקוביבתוך: (. מגדר. 2006) 'הרצוג, ח
 בנגב. גוריוןהוצאת הספרים של אוניברסיטת בן 

 
: על מצבה נשים במלכוד .(1982)  'י ,אגסי-ובובר ',רדאי, פ ',, שריפט, ר'פרידמן, א ,'יזרעאלי, ד

 תל אביב: הקיבוץ המאוחד. .של האישה בישראל
 

מין  .(1999) , ס'ביזאוי-ופוגל ח' נוה, ,'מחסן,  ח', , הרצוג,ה', כלב-דהאן א', פרידמן, ',יזרעאלי, ד
 . תל אביב: הקיבוץ המאוחד.גדר פוליטיקהימ

 
. רעננה: דרכים לחשיבה פמיניסטית(. 2007) .נווה )עורכות(וח'  ',לובין, אא' אלאור, ת' , 'נינאי, 

 האוניברסיטה הפתוחה.
 

 הפתוחה.. רמת אביב: האוניברסיטה ('א )כרך מבוא לתקשורת המונים .(1996) 'כספי, ד
 

באוניברסיטה הלאומית: מכון אייזנטין למתמטיקה ומכונים  "טהורמדע " )תשנ"ז(. 'ש ,כ"ץ
תולדות  ,הד )עורכים( 'ודכ"ץ  'שאחרים באוניברסיטה העברית בהתהוותה, בתוך: 

 ירושלים: מאגנס. . (457-397עמ' ) האוניברסיטה עברית בירושלים
 

 . ירושלים: מאגנס. עברית בירושליםהתולדות האוניברסיטה )תשנ"ז(.  , מ'ד, וה'ש ,כ"ץ
 

הפמיניזציה בעיתונות הישראלית: תזה, מחקר ובחינה מחודשת. (. 2015) 'דולמיש , 'לחובר, ע
-174עמ' ) מעברים בתקשורת ,שכטר )עורכים(וע' רייך,  צ'נמרוד,  ג' אליאס,נ' בתוך: 

 . ירושלים: צבעונים. (151

http://www.the7eye.org.il/101373
http://www.the7eye.org.il/101373
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 תקשורת ודמוקרטיה בישראל(. שוות ערך תקשורתיות. בתוך: ד' כספי )עורך( 1997) 'יש, דלמ
 והוצאת הקיבוץ המאוחד.בירושלים . תל אביב: מכון ון ליר (119-140)עמ' 

 
 .45-37, 15קשר, הישראלית,  בעיתונות(. הפמיניזציה 1994) 'וכספי, ד ',, ילימור

 
 רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. .וניםמבוא לתקשורת המ(. 2014) 'מקוויל, ד

 
 .20-1, המשפט, ט"ז מ]מים[, נשים ומגדר במרחב האקדמי,)תשע"א(. פמניז 'ספרן,  ח

 
כון מ. תל אביב: התשמע קולי: ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית(. 2001)עורכת( ) 'עצמון, י

 הוצאת הקיבוץ המאוחד.בירושלים ו ון ליר
 

 . רעננה: האוניברסיטה התפוחה.מוקרטיה ופמיניזםד(. 2011ביזאוי, ס' )-פוגל
 

  . תל אביב: רסלינג.הארכיאולוגיה של הידע(. 2005) 'פוקו, מ
 
 המופיעההצגת המינים וסטראוטיפים מיניים המשתקפים בפרסומת  (.1981רסט,ע' )יפ

. תואר מוסמך, לימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, הישראלית בעיתונות
  ישראל.

 
 .4 פתו"ח בישראל, ותקשורת מגדר (.2000) , ש'וילציג-לימן
 

 . ירושלים: כתר.לים"קץ שלטון האוחס .(2001) 'קימרלינג, ב
 

"חטיבה אנושית אחת, עם ישראלי אחד": על כינון זהויות קיבוציות במכתבים (. 2005) 'קמה, ע
, . תל אביב: מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקההארץ""למערכת 

  אוניברסיטת תל אביב.
 

(, 2)סוציולוגיה ישראלית, טו. בישראל הלהט"ביהמחקר -קווים לדמותו של שדה(. 2014)' קמה, ע
261-241. 

 
 . תל אביב: רסלינג.על ההדרה(. 2015) 'ופירסט, ע ',קמה, ע

 
 'וג המ' שילניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו? בתוך: י(. ציונות גבריות ופמ2011) 'קמיר, א

גוריון  ן: מכון בקריית שדה בוקר (. 443-471)עמודים  ב מגדר בישראלכ"ץ )עורכים( 
 לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 
 . 28 קשר ,]גיליון מיוחד[ ופעילות של נשים בתקשורת היהודית ג(. ייצו2000)נאור,מ' 

 
 ביתן זמורה. תל אביב:מה זה בכלל פמיניזם? (. 2000רוזין, ט' )

 
 .אביב: ברירות . תלהחברה הישראלית: היבטים ביקורתיים(. 1993רם, א' )

 
 . ירושלים: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות.מגדר בישראל)עורכים(.  שילה מ' וכ"ץ ג'
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 הערות 

                                                           
( שלא 1977( ולסלי הזלטון )1976) ת אלוני(; שולמי1975ספרים פרי עטן של תחיה בת אורן ) עם זאת, קדמו לספר זה 1

 לקחו חלק בחיים האקדמיים.
ראו  2015אילן(, בשנת -על פי דו"ח של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ומגדר )פברואר, אוניברסיטת בר 2

 .ספרים חדשים בנושאי נשים ומגדר 50אור 
 http://www.isracom.org.il/?cmd=jobs.51ראו   2011לעיון ברשימה חלקית של פרסומים בנושא מגדר עד  3
 של הפרטה ותהליכי ליברליות-ניאו גישות כשאימצה הישראלית החברה שעברה השינוי מערכת היחסים דעכה נוכח 4
 העוסקים, רווח למטרות פרטיים מחקר החיים. בין הביטויים לכך הייתה העלייה במספרם של גופי מערכות כל

מאוד בעשור השני של שות  הועצמה זו מגמה. וההאזנה הצפייה מדרוג כגון, קהל ודעת תקשורת של בסוגיות
 .האלפיים

 (.2004; אלמוג, 2000ראו למשל על פועלה של מרשה פרידמן )רוזין,  5
 -ו http://www.idi.org.ilעל פעילות הוועדה וכן ועדות המשנה שלה ראו  6

s/heb/vaada.asp?vaada=11/committeewww.knesset.gov.il 
7 ww.wizo.org.il/page_4450w 
 המודפסתהשתתפותם של חוקרי תקשורת כמומחים בתוכניות טלוויזיוניות שונות ותרומתם לעיתונות  למרות  8

 והאינטרנטית.
 ראו למשל את הטור הקבוע של צפי סער במוסף "גלריה שישי" של הארץ. 9

 מכלל המועסקים בענף 20%-: נשים במדיה החדשים מהוות פחות מ2015מרץ  GMMPראו  10

http://www.chronicle.com/
http://www.isracom.org.il/?cmd=jobs.51
http://www.idi.org.il/
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/vaada.asp?vaada=11
http://www.wizo.org.il/page_4450
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כלל כספי את מאמרה של דפנה למיש "שוות ערך  1997משנת  תקשורת ודמוקרטיה בישראלספרו ראוי לציין כי ב 11

 תקשורתיות", שהפך לאבן הראשה בנושא בישראל.
 אין התייחסות לאוניברסיטת בן גוריון מאחר שרק השנה נפתחו בה לימודים לקראת תואר ראשון. 12
-http://www.amazon.com/Womens-Studies-Nonfiction ראו למשל רשימת המחברות ב 13

Books/b?ie=UTF8&node=11325 
למעט דפנה למיש שהייתה פעילה בסקציה ועמדה בראשה, רק חוקרות וחוקרים ספורים מציגים במסגרת זו )ראו  14

( שהתקיים במסגרת 2016) ICA(. למשל בדיון בכנס ICA 2015-למשל את הדיווח על מספר המאמרים המצטיינים ב
 יון שלושים שנה להקמתה נוכחו בחדר כחמישים נשים ושני גברים בלבד )לא ישראלים(.הסקציה לצ

ארנת טורין ,שירי רזניק שרלי שלו, שהן/ם  ,  אריאל פרידמן,עמית קמה, עינת לחובר, סיגל ברק ברנדס, הגר להב 15
 .חברות/י סגל ועמיתי/ות הוראה בבתי ספר לתקשורת במכללות שונות

ב' )עורכים: תמר ליבס ודוד לוין( -במקראות של האוניברסיטה הפתוחה בתרבות ותקשורת א' ו מעניין לציין כי 16
 לא נידון השיח הפמיניסטי כחלק מהנושאים המרכיבים את הדיון בתקשורת ותרבות. 2014משנת 

 ראוי לציין כי מרבית החוקרות העוסקות בנושא הן חברות סגל במכללות. 17
 יא עינת לחובר ובעבר עסקה בנושא גם עליזה לביא.חוקרת מרכזית בנושא זה ה 18
 ברנדס.-ראו למשל את עבודותיה של סיגל ברק 19
 ראו למשל את עבודתה של הגר להב. 20
. 2015בדיקה שנערכה באתר האגודה הישראלית לתקשורת תחת קטגוריה "מומחיות" בספטמבר  21

http://www.isracom.org.il/?cmd=members&act=result&type=experts&str=&research=58&title=&instit

ution_title=&institution_affil 
, למעט באוניברסיטה העברית וגם שם, במחלקה לתקשורת כידוע, חקר הקולנוע נלמד עד היום במחלקות לקולנוע 22

חקר הקולנוע מצומצם ומקומו במחלקה נדון פעמים רבות. כמו כן, חקר הפורנוגרפיה אינו מהווה נדבך  ,ועיתונאות
 מרכזי במחקר של חוקרות מגדר ומדיה. 

 מופיעה, אולם כיום היא באקדמיה האמריקנית.  דפנה למישגם  .22ראו הערה  23

http://www.isracom.org.il/?cmd=members&act=result&type=experts&str=&research=58&title=&institution_title=&institution_affil
http://www.isracom.org.il/?cmd=members&act=result&type=experts&str=&research=58&title=&institution_title=&institution_affil
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 מאמר מקורי

 

 ישראל נשים על בוליהייצוג של -"תקרת הנייר": תת

 *יחיאל לימור ואילן תמיר*

 תקציר

אחת הפעולות הראשונות שמבצעת כל מדינה, מיד עם הכרזת עצמאותה, היא הנפקת בולים 

הנושאים עליהם את שם המדינה החדשה. בולים הם מסמך רשמי של המדינה ומעמדם דומה לזה 

-של שטרות כסף. מדינת ישראל הנפיקה את בוליה הראשונים מייד לאחר הכרזת העצמאות ב

1948 . 

שיקוף כאת ייצוג הנשים על בולי מדינת ישראל, מהיבטים שונים, כביטוי ו המאמר הנוכחי בוחן

בחינה של כל הבולים של ייצוג המגדר הנשי בתחומים שונים של החברה והתרבות בישראל. 

אחוזים מכלל הבולים שהונפקו על  שמונהרק כמלמדת כי  2015ועד סוף שנת  1948הופיעו משנת ש

 .או לייצוגים נשיים לנושאים נשיים ,ות קיומה, הוקדשו לנשיםידי מדינת ישראל, במשך כל שנ

להוות המופץ במאות אלפי עותקים,  , שהם אמצעי תקשורת זעיר,מבחינה זו עשויים הבולים

בי הבולים, פירושה למעשה גם גשכן ההחלטה מי וכיצד יונצח על  ,פריזמה מחקרית בעלת חשיבות

 (.Scott, 1995) זכרון התרבותיהנצחה והבניית ה, ייצוג

 
 נשים במרחב הציבורי 

טוריוגרפיה הציונית להציג את השוויון המגדרי ואף להבליטו. סבמשך שנים רבות ניסתה ההי

 ,hidden from history( )Rowbothamלמעשה, היה בכך משום "הסתרת האמת מההיסטוריה" )

בהיסטוריה". הדעה הרווחת ( "בידוד של חקר הנשים 21, 2001(, או כלשונה של ברנשטיין )1977

יתה שנשים ביישוב לא היו צריכות להילחם כדי לקבל מעמד ואפילו זכות בחירה, אולם "כאשר יה

יתה ימעמיקים לבחון את תולדות היישוב מתברר שהמחלוקת בדבר מתן זכות בחירה לנשים ה

 (.262, 1991אחת הסוגיות העיקריות במסכת החיים הפוליטיים" )ביז'אוי, 

 ההתיישבות מסיפור כחלק, נשים של סיפורן החל, של המאה הקודמת 80-ה שנות מאמצע

 מיתוס ניפוץ היה הראשון היעד. ובמחקר גם בספרות ביטוי לקבל, ישראל בארץ ציונית-היהודית

 לחלוטין כמעט נעדר אשר, נשים של לסיפורן ביטוי מתן תוך, ישראל בארץ המגדרי השוויון

 . (2001, ברנשטיין) האומה בבניית החברה של ההיסטורי מהסיפור

____________________ 
 אילן-בראוניברסיטת  (ethilik43@013net.n) יחיאל לימור*פרופ' 

 (, אוניברסיטת אריאל בשומרון amir125@gmail.comilant) ד״ר אילן תמיר
     המחברים מודים לגב' ערבה רוטמן על תרומתה למחקר זה.* 
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כי התפיסה של החברה הישראלית כשוויונית וליברלית בתחום  ,במקביל, טענו למיש ודרוב

 מיתוס הנשים החלוציות, גיוס החובה של נשים לצבא, בחירתה של גולדה מאיר -המגדרי 

 (. Lemish & Drob, 2002בפועל )התקיים יצרה תחושה של שוויון שלא  -לראשות הממשלה 

 ונדיר המגדרי מהשסע, למעשה, בישראל החוקרים התעלמו הקודמת המאה של 90-ה שנות עד

 מבט מנקודת הישראלית בחברה העוסקות מאמרים באסופות לנשים המוקדש פרק למצוא היה

 של בחלקן, השאר בין, עסקו זה בתחום ראשוניים מחקרים(. 2000, פירסט) החברה מדעי של

; 1995, וכספי לימור; 1992, ולימור כספי) ההמונים תקשורת של תעשיית  העבודה בכוח הנשים

 (.2001, לחובר

העניין הציבורי הגובר בשאלת מעמדה של האשה בחברה הישראלית, שהיה מלווה בעלייה במספר 

, חוקים של (, לא נעלם מעיני המחוקקים. שורה1994סוגיות מחקר )הרצוג, בגיוון של והמחקרים 

 זכויות שיווי חוק: ביניהם. ולגברים לנשים זכויות שוויון להבטיח נועדו, השנים במשך שנחקקו

 מתיר אך", משפטית פעולה לכל ולאיש לאישה יהיה אחד דין" כי ,הקובע(, 1951-א"התשי) האשה

 או קודמת אפליה לתיקון מתקנת העדפה וכן, שביניהם העניינית מהשונות המתחייבת הבחנה

 הזכות כגון, עובדות נשים של בזכויות העוסק(, 1954-ד"התשי) נשים עבודת חוק; נשים של קיימת

-ד"התשי) הלאומי הביטוח חוק; ולידה בהריון הקשורות נוספות ולהיעדרויות לידה לחופשת

 שוויון חוק; לאומי ביטוח מדמי( ביתה במשק רק העובדת נשואה אישה) בית עקרת פוטר(, 1954

 מין לפי אפליה ובהן, סיבות משלל בעבודה אפליה אוסר( 1988-ח"התשמ) בעבודה ההזדמנויות

 ולעובד לעובד בשכר שוויון קובע( 1996-ו"התשנ) ולעובד לעובדת שווה שכר חוק; העובד

 מינית הטרדה האוסר(, 1998-ח"התשנ) מינית הטרדה למניעת חוק; שקולים תפקידים הממלאים

 גיל בכל לפרוש הזכות את לאישה המעניק(,  2004-ד"התשס) פרישה גיל חוק; נשים ושל גברים של

, הכנסה מס פקודת וכן( שנים 67) לגברים הפרישה לגיל( שנים 62 כיום) לנשים הפרישה גיל שבין

 .לאשה נוספת זיכוי נקודת חצי המעניקה

 זכויות שיווי בחוק, כדוגמה, כך. המגדרי בייצוג בשוויון הצורך של אזכור יש שונים בחוקים

 גוף של והמינויים המכרזים ובוועדות ציבורי בגוף" כי'( ג6 סעיף) נקבע(, 1951-א"התשי) האשה

 השונים ובדירוגים המשרות בסוגי נשים של לייצוגן, הענין בנסיבות הולם ביטוי יינתן, ציבורי

 נקבע(, 1988-ח"התשמ) הספורט בחוק ואילו". והמועצה הדירקטוריון, ההנהלה, העובדים בקרב

, ואיגוד התאחדות, ספורט ארגון, ספורט אגודת של וההנהלה העובדים בקרב" כי ,'(א9 בסעיף)

 נשים של לייצוגן העניין בנסיבות הולם ביטוי יינתן, התקציב יסודות חוק לפי תמיכה המקבלים

 ". השונים המשרות בסוגי

, הוועדה תפקידי של הרשמית ההגדרה. האישה מעמד לקידום הוועדה בכנסת הוקמה 1992 בשנת

 בחינוך; בייצוג שוויון לקראת האשה מעמד קידום: "היא, הכנסת באתר מופיעה שהיא כפי

 פערים להקטנת; התחומים בכל מינית נטייה או מין בשל אפליה למניעת וכן, האישי ובמעמד

 בייצוג דיון, לדוגמה, נערך זו בוועדה". נשים כלפי באלימות ולמאבק העבודה ובשוק בכלכלה

, הכסף שטרות גבי על הנשים בייצוג דנו גם 2ובכנסת וועדהב .1רחובות של בשמות נשים של הנמוך

 .לדיון הועלה לאכלל  בולים גבי על הייצוג נושא אך
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 נשים בתקשורת

שוליותה של האישה במרחב הציבורי ושיוכה למרחב הפרטי משתקפת גם בדימוי התקשורתי. 

"האישה  –ייצוג וכאשר הן מוצגות, ההקשר הוא של תפקידים מסורתיים -נשים מצויות בתת

כי למרות שהחברה הישראלית מצויה בתהליכים  ,( מוסיפה2011של", "הבת של" וכדומה. למיש )

דרי, המחקרים שבחנו את דימוי המגדר בתקשורת הישראלית מצביעים על מואצים של שוויון מג

 תמונת עולם המנציחה עדיין את שוליותן של הנשים בחברה. 

. דמוקרטית במדינה הציבורי השיח מתרחש שבו המרכזי המקום הם התקשורת אמצעי

 לה ויש(, 2011, לנקרי-וענבר פירסט) הציבורי במרחב הדיון של עיקרית במה משמשת התקשורת

(. 2004, ואחרים לאור) והפלורליזם הדמוקרטיה בבסיס העומד הרעיון במימוש מרכזי תפקיד

 חוקרים של עניינם את ההמונים תקשורת אמצעי עוררו העשרים המאה של השנייה מהמחצית

 עמדות על או תפיסות על( מציאות תכניות ועד מחדשות) תרבותיים טקסטים השפעת את שבחנו

 שצרכני כך על מצביעה המציאות הבניית גישת(. 2011, לנקרי-וענבר פירסט) אדם בני של

 כמציאות התקשורת מציגה שאותה והמלאכותית המובנית המציאות את מאמצים התקשורת

 לאמצעי נמשכת לחשיפה אלא בודדת צפייה ליחידת או פעמית-חד לצפייה הכוונה אין. אמתית

 אמצעי(. 2000, וימן) וקבועה אחידה תמונה ומעצב ברציפות מועבר המסר כאשר ,התקשורת

 שפה לכדי החברתית המציאות בתרגום החשובים המנגנונים אחד, רבה במידה מהווים התקשורת

 להעניק כדי התקשורת באמצעי אדם-בני נעזרים מכך כתוצאהו( 2015, ופירסט קמה) דימויים של

 במרחב שנוכחותן קבוצות יש כן ועל נייטרלי אינו הייצוג. אותם הסובב למרחב משמעות

 שממלאת המשמעותי לתפקיד בהתייחס. במציאות היחסי משקלן את משקפת אינה התקשורתי

 משמעות יש ואופיו הייצוג למידת כי לומר אפוא אפשר, המודרנית במציאות ההמונים תקשורת

 Van; 2000, למיש" )קיים לא אתה, שם לא אתה אם" בחזקת, המציאות תפיסת על דרמטית

Zoonen, 2000 .) 

 שאלת כאשר, מגוונים תרבותיים במרחבים להיאבק נשים התפנו, יסטי'הסופרג המאבק לאחר

, שונות וקהילות מקבוצות, נשים של ייצוגן את בחנו רבים מחקרים. מרכזית הפכה הייצוג

 המוקדים לאחד נהפכה, הדברים מטבע, התקשורת(. Benita, 2004) מגוונים ציבוריים במרחבים

 ביותר והבולטים המוחשיים הביטויים אחד היא שכן, (Van Zoonen, 2000) במחקר המרכזיים

 על מחקרים (.2015, ופירסט קמה; 2002, למיש) ובישראל בעולם ,בחברה הנשים של למעמדן

 תהליך הנה מגדרית הבנייה כי מניחים, כולו בעולם כמו, הישראלית בתקשורת מגדר דימויי

 גם כמו, אדם בני שבאמצעותו ,וזהויות תפיסות, ציפיות, התנהגויות למידת של מתמשך חברתי

 נתון ברגע נשיות ושל גבריות של המשמעות מה מגדירים, בכללותן ותרבותיים חברתיים מוסדות

 (.2011, למיש)

, ופוליטיקה אקטואליה, חדשות בנושאי התמקדו בישראל במגדר העוסקים המחקרים מרבית

 לנשים הוקדשו גם בודדים מחקרים. בפרסומות הנשי בייצוג או, המודפסת ובעיתונות בטלוויזיה

 (. 2013, וברנשטיין תמיר; 2009, תמיר) בתקשורת וספורט

 השינוי למרות. בישראל שונים תקשורת באמצעי הנשים של הייצוג נבחן שונים במחקרים

 הישראלית התקשורת הרי, הישראלית בחברה הנשים של במעמדן השנים במשך שחל המהותי
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" הנורמלי" כרוב ממוסגרים גברים(. 2007, למיש) המציאות בעקבות רבה באיטיות משתרכת

 זה מסוג במסגור. הפגום ואף השולי, החריג -" האחר" כמיעוט ממוסגרת הנשים בעוד בחברה

 הוא הסמלית במציאות הייצוג, שכן(. 2007, למיש" )סימבולית הכחדה" משום לראות אפשר

 מסוימות קבוצות של ייצוג אי. סמלית הכחדה משמעה הסמלי מהעולם היעדרו. כוח של משאב

, לנקרי-וענבר פירסט) יחסי כוח של נחיםובמ נחיתותן ואת המשני מיקומן את משמר בתקשורת

 (.2008, לחובר) אותו ומבנה משעתקת גם אך החברתי הריבוד את משקפת התקשורת(. 2011

 ,Lachover, 2012; 2002אוששו תמונת מציאות זו )לביא, מחקרים אחרים על נשים בתקשורת 

2013.)  

בחינה של תכני התקשורת הישראלית, המודפסת והמשודרת, הצביעה על תפיסת שוליותן של 

בהיקף  -נשים בחברה הישראלית. תפיסת השוליות באה לידי ביטוי בכל אמצעי התקשורת 

ההופעה, במסגורן בתפקידים נשים מסורתיים במרחב הפרטי ובהצגת מאפייני האישיות שלהן 

ם: פחות הגיוניות, אמביציוניות, פעילות, עצמאיות, גיבורות כשונים באופן מהותי מגברי

(. 2007; 2001יותר רומנטיות, רגשניות, תלותיות ופגיעות )למיש,  -ולעומת זאת  ,ודומיננטיות

כי המסרים הסמויים על תפקידי המינים מחלחלים לתודעת הקהל  ,העדויות האמפיריות מלמדות

(. למעשה, אפשר לזהות שני רבדים במחקר 2000רים )וימן, ומעצבים את תפיסותיו לגבי שני המגד

על הנראות המגדרית. ברובד האחד נבחן הייצוג החיצוני וברובד השני נבחן טיב הנראות, כלומר 

 (.2013, 2011לנקרי, -האופן שבו הקבוצה מוצגת )פירסט וענבר

 סיפורים בשישה גןייצו נבחן הישראלית בתקשורת הנשים ייצוג על הראשונים המחקרים באחד

 רק לא נבחנו השוואתית מבט נקודת לבסס כדי(. Ariel, 1988) הספר בבתי שנלמדו קצרים

 הוא הגברי המגדר כי ונמצא – ועיתונים טלוויזיה - אחרים תקשורת אמצעי גם אלא, הסיפורים

 בעוד ,מקצוע באמצעות היא גברים להצגת ביותר הרווחת הדרך כאשר, הציבורי במרחב המוצג זה

 .המשפחתי ההקשר וכן התלותיות היא האשה להצגת הרווחת הדרך

( אילו 2011לנקרי )-במסגרת מחקר מעקב של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בחנו פירסט וענבר

השונות ומהם המאפיינים של הנראות. הטלוויזיוניות קבוצות חברתיות זוכות בנראות בסוגות 

שייצוגן של קבוצות על "המסך הקטן" עשוי להשפיע על תפיסתה נקודת המוצא של המחקר היא 

 ,העלה 2013ח מעודכן לשנת "של הקבוצה את עצמה ועל תפיסה של כל קבוצה את "האחרת". דו

כי על המרקע קיימת קבוצה דומיננטית המורכבת מגברים, יהודים, חילונים, אשכנזים שאינם 

מהדמויות הן  70% -ייצוג -ך הן סובלות מתתא ,המרקע אפשר לאתר נשים על עולים חדשים. 

נשים )במהלך שנות המחקר עלה היקף החשיפה של הנשים(. כלומר, נשים אינן  30%גברים לעומת 

מודרות מבחינת היקף הופעתן על המרקע, אולם דרך הצגתן ויחסי הכוחות בינן לבין הקבוצה 

ר המנחים גבוה ממספר המנחות כי מספ ,הדומיננטית מעיד על חולשתן. מממצאי המחקר עולה

בלבד(. זאת ועוד, נשים מופיעות פחות בנושאים המרכזיים של מהדורות החדשות ותכניות  37%)

אך מופיעות יותר בהקשר של איכות חיים חיובית או שלילית, אסונות ומגפות, האקטואליה, 

ללה חל שיפור הדרגתי כי בהכ ,יום ויחסי מגדר. ראוי לציין-היבטים אתיים ומוסריים בחיי היום

 אה לעבר הן בהשוואה לקבוצות מיעוט אחרות.ובמשך השנים בייצוגן של הנשים, הן בהשו
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כי , והממצאים מלמדים פוליטיקאיות-הייצוג בתקשורת של נשיםאחד התחומים שנחקרו היה 

העיתונות מקבלת אותן כמסיגות גבול וכמנסות להגשים את הבלתי אפשרי. יש מידור של נושא 

-הנשים הפוליטיקאיות בעיתונות הנשים, תוך הדגשת יתר של נשיות המועמדות, קונפליקט בית

 (.2001וכדומה )פירסט,  ,משפחה

אחד התחומים בהם מיעטו מחקרים בישראל לעסוק הוא ניתוח מגדר בתעמולת בחירות. בין 

התחום הפוליטי הוא מקור , יתר על כןבתחום זה. כי חוסר השוויוניות נשמר גם  ,השאר נמצא

(. ממצאי מחקר זה, שבו נבחנה הצגת 2000)וימן וכהן, בתחומים אחרים לקיפוח גדול מהמקובל 

, העלו שקיימת יציבות בייצוג נשים כשוליות, כחלשות 1999המגדרים במערכת הבחירות של שנת 

ם מוכרים: חינוך, הן מתמקדות בתחומים נשיי ,וכסבילות. כאשר ניתנת במה לנשים פוליטיקאיות

. וכדומהבריאות וסיעוד. ההצדקה להופעתן הוא תפקידן כחברתו של, אמא של, סבתו של 

נשים עם תינוקות וילדים לצדן.  -אסטרטגיית "האמהות" היא אחת האסטרטגיות הדומיננטיות 

רת (. בזי2001זוהי מעין לגיטימציה להופעתן על המסך ולמסר שאותו הן רוצות להעביר )פירסט, 

של נבחן ייצוגן של נשות ראשי הממשלה בישראל. מחקרם  ,מחקר נוספת בתחום הפוליטיקה

עת -( בחן את ייצוגן בעיתונות היומית בישראל, בכתביLemish & Drob, 2002למיש ודרוב )

כי מסגור נשות ראשי הממשלה הוא בתפקידי אם,  ,לנשים ובעיתונות המקומית. מהמחקר עלה

 אשה ועקרת בית. 

, 1998-1988הייצוג המגדרי בשיח החדשותי ברדיו הציבורי בישראל בשנים ושא אחר שנבדק הוא נ

"גברים הם השיח, נשים רק מעניקות לו צבע". מניתוח תוכן כמותי כי  ,(2006שבו מצאה לביא )

כי שיעור הנשים המעורבות בתפקידים  ,של הראיונות ביומני חדשות ובתוכניות אקטואליה עלה

(, אך למרות הגידול במספר 1998) 50%-( ל1988) 30%-ת החדשות ברדיו גדל עם השנים משל עריכ

( בקרב המרואיינים. אחד הממצאים 90%נותרו הגברים רוב מובהק ) ,העיתונאיות-הנשים

הבולטים היה שגברים רבים יותר הוזמנו להשמיע את דבריהם כממלאי תפקידים רשמיים או 

-שידור בעקבות אירוע חדשותי שנקשרו בו על בסיס אישיבלהשתתף  כפרשנים, בעוד נשים הוזמנו

 (."נשים של", "קורבנות של"פרטי )עדות לאירוע, 

( ערך ניתוח תוכן של כל 2000ים בחנו את הייצוג המגדרי בפרסומות. וימן )שונמחקרים 

כי הייצוג  והוא מצא, 1996ועד דצמבר  1993הפרסומות המסחריות ששודרו בטלוויזיה מדצמבר 

הגברי גבוה בהרבה מזה של הנשים. שכיחות הייצוג הגברי אף גוברת ככל שהפרסומות הן 

למוצרים יותר יקרים. גברים מפרסמים בנקים, פיננסיים, רכב ותחבורה, תאגידים ונדל"ן, בעוד 

שנשים מופיעות בעיקר בפרסומות למוצרי אופנה וקוסמטיקה, מזון ומשקאות, הרזיה ודיאטה 

 1979( נבחנו הפרסומות בעיתונות הישראלית בשנים 2000חומרי ניקוי. במחקרה של פירסט ) וכן

ונמצא כי בין שתי התקופות לא חלו שינויים בדפוס הצגתן של הנשים בישראל, כלומר  1994-ו

כאובייקטים מיניים, כאשר בכל מודעה שנייה נכלל לפחות איבר אחד מגופה של האישה. במהלך 

( חל שינוי בדירוג התפקידי של האישה ועלה ייצוגן של הנשים במקצועות בעלי 1979-1994השנים )

הות יותר וכי נשים מז ,סטטוס גבוה והשווה לזה של הגברים. עם זאת, בבחינת מחיר המוצר נמצא

עם מוצרים זולים בעוד גברים מזוהים עם מוצרים בעלי יוקרה. כמו כן, מיקום הגבר הוא במרחב 

 ד האשה ממוקמת במרחב הפרטי. הציבורי בעו
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מחקרים אחרים בחנו את הייצוג הנשי באמצעי התקשורת בתקופות של מלחמות )מלחמת ששת 

 -; מלחמת המפרץ הראשונה 2007להב,  –; מלחמת לבנון השנייה 2008לחובר,  -הימים 

1999Lemish & Tidhar מדו נמצא, בהכללה, כי הדיווחים המעטים שבמרכזם ע(. במחקרים אלה

נשים ואשר זכו לבולטות היו סיפורים אנושים שתפקידם לגוון, "לצבוע", לקשט ולאזן את 

כי הסיקור הטלוויזיוני של מלחמת לבנון  ,נמצא במחקר אחרסיקור. ההתמונה הכללית של 

השנייה היה גברי במהותו. כלומר, כמעט כל הכתבים היו גברים ואף צוותי הפרשנים באולפנים 

 יד, על טהרת הגברים.  היו, כמעט תמ

מלמדת על המקום  ,בחינת הכריכות והתכנים של אלבומים שראו אור לרגל חגיגות היובל למדינה

 זוכה לשבחיםשל נשים פועלן החברתי גם אם  .שנשים תופסות בחברה הישראליתהזניח 

המקריבה )דוגמת בתיה ארד ז"ל או לאה רבין  מדובר בדרך כלל באם או ברעייה באלבומים אלה,

(. בדומה לכך, ניכרה ההתעלמות מהנשים ככוח חברתי גם בסדרת הטלוויזיה 2007ז"ל( )למיש, 

יוני, לאומי וכן -עדתי, דתי, נצי -"תקומה". הוצגו בה השסעים המוכרים בחברה הישראלית 

אצל  1998זיונית )גולן וריינהרץ, אך הנשים הועלמו מההיסטוריוגרפיה הטלווי –עולים -ותיקים

 .(2007למיש, 

, (2007, למיש) המגדר בנושא שיטתי אקדמי לניתוח זכו טרם אחרות רבות תקשורת סוגות

מבחינה זו, מצב המחקר על ייצוג  הוא אחד מהם. –בול הדואר  –ואמצעי התקשורת הקטן מכולם 

לסוגיית  ספוריםשבו הוקדשו עד כה מחקרים  ים בישראל דומה לנעשה בעולם כולו,נשים בבולשל 

 ,Ogletree and Merritt, 1994 ;Brownעל בולים, ואף אלה מיושנים למדי ) של נשיםהייצוג 

1974) .Bushnell כי "יש קטגוריה אנושית אחת על בולים באמריקה הלטינית ,מציין מפורשות 

ואמנם, מאוחר יותר  (.Child, 2005, 122ידי: -ייצוג חמור: הנשים" )מצוטט על-הסובלת מתת

עמד ייצוגן של נשים על בולי שלוש מדינות  2006-ל 1910כי בין השנים  ,Bushnell (2011)מצא 

הברית השיעור היה -, ואילו בארצות9-11%על  –ארגנטינה, קולומביה וקובה  –אמריקניות -לטינו

 .15% –גבוה במקצת 

כי הם ביטוי נוסף לשיקוף  ,יש מקום לשער ,הפוליטית המערכת של תוצר הם כיוון שבולים

  גם בישראל. ,הקיפוח של המגדר הנשי

 יד אצבעות על לספור ואפשר, בישראל חוקרים רב בקרב עניין הבולים עוררו לא כה עד כאמור,

 & Lachover; 2014, ותמיר לימור; 1999, גל-בר) זה לנושא שהוקדשו המחקרים את אחת

Gavriely-Nuri, 2013).ומכאן גם חשיבותו של המחקר הנוכחי ,. 

 רקע כללי –בולים 

ך לתשלום בעבור משלוח דברי דואר, כער 1840 מאילשימוש בבריטניה בלראשונה הבול, שהוכנס 

הבולים נשאו עליהם את ציור ראשה של נהפך בהדרגה לאמצעי תשלום מקובל בכל רחבי העולם. 

השלטון הבריטי. מאז, התפשט השימוש בבולי דואר למטרות המלכה ויקטוריה כביטוי להנצחת 

 ;Lauritzen, 1988; Newman, 1989; Kristi, 1992פוליטיות ותעמולתיות בכל רחבי העולם )

Gibbons, 2000; Frewer, 2002;Deans and Dobson, 2005מציינים (. או כפי שCovington 
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and Brunn (2006, 125 בולי דואר ]...[ הם 'חלון' של המדינה, שכן באמצעות הבולים המדינה" ,)

 יכולה להחליט מה היא רוצה להראות לאחרים על אודותיה". 

ציון חגים, יובלות ל(, ביניהן Reed, 1972, 1984מדינות מנפיקות בולים למטרות מגוונות )

ות חברתיות, לקידום התיירות, ואירועים לאומיים ובינלאומיים, להנצחת אישים, לקידום מטר

 להנצחת המורשת התרבותית ועוד. 

. הם מכילים מסרים רבים, גלויים על תשלום דמי המשלוח קבלה תמימהרק בולי דואר אינם 

 ,Stamp, 1966; Altman, 1991; Scott, 1995; Childוסמויים, על המדינה, אופייה ומהותה )

ולבטא את הדימוי העצמי שהמדינה מבקשת להקרין  המסרים נועדו לשקף ,(, אך מעבר לכך2008

הן כלפי חוץ )העולם( הן כלפי פנים )תושבי המדינה(. בפועל, הבולים משמשים את האליטות 

( המתווים לאזרחים Altman, 1991השולטות כשליחים תקשורתיים, או כ"שגרירים של נייר" )

(. Sharp, 2000, xviאותה" ) מן השורה את ה"תרבות ההגמונית כנתינים של השיח המרכיב

כדי לעצב  את הגבולות המדיניים בבולים את השימוש שעושות ממשלות , לדוגמה, חשפו יםמחקר

 (.Raento & Brunn, 2005; 2016בתודעה הציבורית )לימור ומקלברג, 

הפכה את איסוף הבולים לתחביב מכובד, שהיה נפוץ מאוד עד  התרחבות השימוש בבולי הדואר

 ,Phillipsשנים לא רבות. היו אף שהגדירו אותו כ"מלך התחביבים והתחביב של מלכים" )לפני 

עידן האינטרנט החיה, במידה רבה, את אספנות הבולים, שכן הוא מאפשר יצירת קהילות (. 1936

וירטואליות של תחביבאים בתחומים ובנושאים שונים. במקביל, סייע האינטרנט להתפתחות שוק 

 סס של בולים, הנתפסים גם כהשקעה כלכלית כדאית. תוענף ומסחרי 

 בולים בישראל

הנפקת בולים, כמו שטרות כסף, היא, כאמור, מונופול של המדינה. הנפקת בולים, הנושאים את 

שם המדינה, היא אחד הסמלים המובהקים של עצמאות מדינית, וכל מדינה הזוכה בעצמאות 

לשימוש תושביה. בהיותם מסמך רשמי של מדינה, מנפיקה, כמעט מיומה הראשון, בולי דואר 

אפשר להתייחס לבולים כאל סוכנים המשקפים מדיניות וערכים, ובמילים אחרות: הנפקה של 

 בול בנושא מסוים עשויה בהחלט ללמד על חשיבותו במערך הערכים הלאומי.

במאי  16-ב –"בולי מטבע דואר עברי"  –מדינת ישראל הנפיקה את סדרת הבולים הראשונה 

לאחר הכרזת העצמאות. מאז, מנפיקה המדינה בולים כחמש פעמים בשנה, אם  מיד, כלומר 1948

או כבולים בודדים ואם במסגרת סדרות. כל אחד מהבולים, או הסדרות, מוקדש לנושא, לאירוע 

 אדם. להנצחת זכרו של 

תהליך הנפקת הבולים בישראל, שכל אחד מהם מקבל את אישורה של הממשלה, נעשה בסדרה 

בשלב הראשון  .1987-של שלבים, וזאת לפי תקנות הדואר )דרכי השירות הבולאי( התשמ"ז

הנושאים שראוי על ממליצה ועדת תכנון לענייני בולים, הפועלת במסגרת השירות הבולאי, 

בשלב השני, מביא מנהל השירות הבולאי את המלצות הוועדה בפני שר  3להקדיש להם בולים.

התקשורת, כדי שזה ישקול ויבחן אותם. בשלב השלישי, מעביר השר את המלצותיו לאישור 

ידי מעצב יחיד ובין אם במסגרת -הממשלה. השלב הרביעי הוא שלב עיצוב הבול, בין אם על
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הצעות העיצוב בפני השר, וזה "רשאי לאשר... תחרות עיצוב פתוחה. בשלב החמישי, מובאות 

להורות על שינויים בו או על עיצוב מחדש". בשלב השישי והאחרון, ממנה השר ועדת שיפוט, והיא 

זו שבוחרת, מבין ההצעות השונות, את "התרשים המבטא לדעתה את נושא הבול בצורה הטובה 

 (.9-4ביותר מבחינה מהותית וגראפית" )פרק ג', סעיפים 

שם המדינה (, "בול ישא את שם המדינה בעברית, באנגלית ובערבית". 10לפי תקנות הדואר )סעיף 

מדינות, למעט בריטניה, שעל בוליה לא מתנוסס שם המדינה אלא דיוקנה של על בולי כל ה מופיע

 המלכה.

 לבולי ישראל יש כמה מאפיינים ברורים, מקצתם ייחודיים:

, וזאת בעיקר כדי למנוע גדולם הרואים אור מדי שנה איננו א. מספר ההנפקות ומספר הבולי

, גם שווייץ, המקפידה להנפיק דוגמהלשחיקה בערך הבולים בקרב אספנים וסוחרים. כך נוהגת, 

מספר נמוך של בולים מדי שנה, ובכך שומרת על ערכם הגבוה. לעומת זאת, יש מדינות המנפיקות 

ת מזרח אירופה, לפני קריסת הגוש הסובייטי, או מדינות מאות בולים מדי שנה, ובלטו בכך מדינו

 מסוימות בעולם השלישי.

ב. לכל אחד מבולי ישראל צמוד שובל. השובל עשוי להיות מעין המשך של הבול עצמו, ובמקרים 

לים שאליהם ורבים נדפסים עליו דברי הסבר על הבול. אף שיש מדינות הנוהגות להדפיס לעתים ב

 רי ישראל היא המדינה היחידה שלכל בוליה צמודים שובלים.צמודים שובלים, ה

 . שהן השפות הרשמיות במדינה – עברית, ערבית ואנגלית –ג. שם המדינה מופיע בשלוש שפות 

לכבודם של בני אדם בעודם בחייהם. בולים המוקדשים לאישים מזוהים בולים ד. אין מנפיקים 

ממדינות רבות שבהן מונפקים בולים הנושאים עליהם את מונפקים רק לאחר מותם. זאת, בשונה 

או ספרד(, או של גיבורי תרבות )למשל:  , דנמרקדיוקנו של ראש המדינה )למשל: בריטניה, בלגיה

 ספורטאים מצטיינים באוסטרליה או בבריטניה(.

  

 מתודולוגיה ושאלות המחקר

, מעבר להיותם מעין קבלה כפול תפקיד לבוליםיש , הבולים את המנפיקה, המדינה של מבחינתה

 ערכים לאומיים, מסורות, נושאים של לטיפוח ולשימור אמצעי . האחד,בעבור שירותי דואר

 לצרכים הן ה,הסברה ותעמול אמצעי -והשני , תרבותי-החברתי בקונצנזוס ואישים הנמצאים

 על ללמד ויעש של הבולים תוכנם שניתוח מדינתיים. מכאן,-חוץ לצרכים הן מדינתיים-פנים

במארג  חשיבותם ועל, שלהם מוקדשים הבולים, הנושא, של הקבוצה או של האדם של מעמדם

 .הערכים הלאומי

דצמבר  חודש ועד הקמתה מאז ישראל מדינת שהנפיקה הבולים כל נסקרו הנוכחי המחקר לצורך

( ועל 2012)בולים. סקירת הבולים התבססה על קטלוג בולי ישראל  2,378 , ובסך הכל2015

 4הקטלוג המקוון של התאחדות בולאי ישראל.

בכל  של נשיםעל: האחת, של בולים שיש בהם ייצוג -בשלב ראשון סווגו הבולים לשתי קטגוריות

של: דיוקן של אשה, איור של אשה, אזכור שמי של נשים, או נושא נשי מובהק כמו דרך שהיא )למ
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בכל  של נשיםשל בולים שאין בהם ייצוג  –ארגוני נשים או מקצועות המוגדרים כנשיים(, והשנייה 

 צורה שהיא.

 של נשיםניסוי )פיילוט(, סווגו כל הבולים שבהם היה ייצוג -בשלב השני, ולאחר עריכת מבדק

 :לשלוש קטגוריות

של בולים שבהם יש זיהוי  הקריטריון הפרסונלי. בקריטריון זה יש שתי קטגוריות: האחת,א(. 

 ללא זיהוי פרסונלי.אך של בולים שיש בהם דיוקן נשי,  –פרסונלי של נשוא הבול, והשנייה 

קריטריון "השלמות הנשית". בקריטריון זה יש שתי קטגוריות, האחת של בולים שעליהם ב(. 

"ייצוג של  -ה , והשנייאיור של אשה בעלת מאפינים אישיותיים, אך ללא זיהוי פרסונלימופיע 

אילוסטרציה כללית של אשה, שאין לה מאפיינים בולים שבהם מופיעה חלקי", כלומר 

  .או איור חלקי למשל, צללית של אשה, אישיותיים

זה שתי קטגוריות. האחת, של בול שבו מופיעה האשה  בקריטריוןגם ג(. הקריטריון החברתי. 

 שבהם האשה היא חלק ממארג חברתי, משפחתי או זוגי. יםשל בול –כדמות יחידה, והשנייה 

מקודדים, שכל אחד מהם פעל בנפרד. מידת ההסכמה שני ידי -ם נעשה עלדסיווג הבולים וקידו

 תה מלאה.יהי ניהםבי

 לפיכךת ישראל. מדינ בבולי משתקף שהוא כפי נשים של מעמדן את לבחון נועד הנוכחי מחקרה

 עיקריות: מחקרשאלות שלוש  הוצגו

חלו שינויים בהיקף ייצוג זה לאורך , והאם ישראל בולי גבי של נשים על ייצוגה היקף ה. מ1

 השנים?

 . מהם דפוסי הייצוג של נשים על גבי בולי ישראל?2

 . באילו תחומים יש ייצוג של נשים על גבי בולים, ובאילו תחומים אין.3

 

 ממצאים 

בולים,  189רק  בולי דואר. 2,378הנפיקה מדינת ישראל  2015מיום הקמתה ועד סוף שנת 

, מוקדשים לנשים, לנושאים נשיים 2015-1948מכלל הבולים שהונפקו בשנים  7.9%-המהווים כ

מכלל הבולים  27.7%המהווים  –בולים  659וזאת, לעומת  שיש בהם ייצוגים נשיים.לכאלה או 

במילים אחרות, הייצוג הגברי על בולי ישראל  שיש בהם ייצוגים של גברים. -שהונפקו בישראל 

שליש מהבולים יש ייצוגים גבריים, הרי מעט כמהייצוג הנשי. כלומר, בעוד שב 347%-גבוה ב

 .10%-הייצוג של הנשים אינו מגיע אפילו ל

ין, לאורך השנים, במגמה כללית חשל נשים על בולי ישראל, אפשר להבהנמשך הייצוג -למרות תת

  (.1)לוח של המגדר הנשי ם כי איטי, בהיקף הייצוג של גידול, א
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                                                                                                                                                    1לוח 
                                                                                              ייצוג נשים על בולי ישראל לאורך השנים

 )באחוזים מכלל הבולים שיצאו לאור, לפי עשורים(

 ייצוג הנשים השנים
1960-1948 4% 
1970-1961 4.8% 
1980-1971 8.8% 
1990-1881 3.5% 
2000-1991 7.4% 
2010-2001 10.9% 
2015-2011 13.4% 

 

מגמת הגידול האיטי בייצוג הנשי על בולי ישראל נמשכת בעקביות לאור השנים, להוציא עשור 

הסבר ראוי המעוגן בתהליכים ונסיבות  נמצא(, שבו חלה ירידה בייצוג. לא 1990-1981יחיד )

 כדי להסביר ממצא זה. בהם פוליטיות וחברתיות שיש 

, של נשים על גבי הבולים. לצורך זה הוגדרו ת דפוסי הייצוגשאלת המחקר השנייה נועדה לבחון א

הקריטריון הפרסונלי, קריטריון  מערכות של קריטריונים כדלקמן: שלושבעקבות מחקר מקדים, 

 השלמות הנשית והקריטריון החברתי.

. זה קריטריון דיכוטומי, ועל פיו סווגו הבולים לאלה שעוסקים בנשים קריטריון הפרסונליא. ה

 הבולים הפרסונליים סווגו .דיוקן ושםבאופן כללי ואלה המוקדשים לאישיות נשית מזוהה, כולל 

 לארבעה תחומים עיקריים: אמנות ותרבות, תנ"ך, חברה ופוליטיקה, השואה.

בולים פרסונליים, כלומר המוקדשים לדמויות  308הונפקו  2015מאז הקמת המדינה ועד סוף שנת 

בולים  36. רק (2(, בעוד בבולים האחרים אין זיהוי כזה )ראו דוגמה 1)ראו דוגמה  מזוהות

מכלל הבולים  19%( מוקדשים לאישיות נשית, והם מהווים 11.6%) בולים הפרסונלייםמה

 272הגברי המזוהה הוא גבוה בהרבה: העוסקים בנשים או בנושאים נשיים. לעומת זאת, הייצוג 

 .41.2%הבולים שיש בהם ייצוג למגדר הגברי הם בולים פרסונליים, כלומר  659בולים מכלל 

קטגוריות  עשרלאחר מחקר מקדים נקבעו  מהם התחומים שבהם מוצגות נשים בזיהוי פרסונלי?

ות, תנ"ך, דת, שואה, , פוליטיקה וחברה, צבא וביטחון, אמנות ותרבתחומיות: תרבות ואמנות

מדע, ספורט, תקשורת ודמויות בינלאומיות. רק במחצית מהקטגוריות יש ייצוג לנשים על בולים: 

 10מכלל הבולים הפרסונליים בקטגוריה זו(,  תנ"ך ) 18%בולים, המהווים  11אמנות ותרבות )

( וכן דמויות 33% –(, שואה )ארבעה בולים 11% -(, פוליטיקה וחברה )תשעה בולים 30% –בולים 

 ספורט, מדעצבא וביטחון, דת,  –(. בחמש קטגוריות נוספות 5% –)שני בולים  אומיות לבינ

 אין ייצוג לנשים על בולי ישראל. – תקשורתו
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 2לוח 

                                                                     2015-1948ייצוג פרסונלי של נשים וגברים על בולי ישראל בשנים 
 )לפי תחומי פעילות ועיסוק  (

 גברים נשים סה"כ 
 308 סה"כ

(100%) 
36 

(11.6%) 
272 

(88.4%) 
 81 פוליטיקה וחברה

(100%) 
9 
(11%) 

72 
(89%) 

 28 צבא וביטחון
(100%) 

0 28 
(100%) 

  61 אמנות ותרבות
(100%) 

11 
(18%) 

50 
(82%) 

 33 תנ"ך
(100%) 

10 
(30%) 

23 
(70%) 

 28 דת
(100%) 

0 28 
(100%) 

 12 שואה
(100%) 

4 
(33%) 

8 
(67%) 

 11 מדע
(100%) 

0 11 
(100%) 

 10 ספורט
(100%) 

0 10 
(100%) 

  4 תקשורת
(100%) 

0 4 
(100%) 

  40 דמויות בינלאומיות
(100%) 

2 
(5%) 

38 
(95%) 

 

             

                                              : בול לא פרסונלי                                                                                                             2דוגמה מס'                                   : בול פרסונלי                            1דוגמה מס' 
 –(                      )מועדים לשמחה תשס"ב 1981 - )בול לזכרה של ראש הממשלה גולדה מאיר

2001                             ) 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                           

. על פי קריטריון זה נעשה סיווג דיכוטומי בין בולים שבהם "ת הנשיתהשלמּ"קריטריון ב. 

כולל תווי פנים ומאפיינים אחרים )גם אם אין לדמות  –מוצגת דמות נשית "מלאה" ו"שלמה" 

 רק 5לבין בולים שבהם הנשים מוצגות בצורה "חלקית", כאילוסטרציה כללית. –זיהוי פרסונלי( 

מכלל הבולים שיש בהם ייצוג של המגדר הנשי, ייצוג זה הוא "מלא"  44%בולים, המהווים  83-ב

( הייצוג הנשי הוא "חלקי", נטול מאפיינים אישיים, כאשר 56%ו"שלם". כלומר, ברוב הבולים )
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הייצוג החלקי עשוי להיות כאשר הדמות היא של אשה  הוא נעשה בצורות שונות כמו צללית נשית.

  ב(. 3א( או של שני המגדרים )ראו דוגמה 3ראו דוגמה בלבד )

 

                                                                                                              ב:3דוגמה מס'                                                                         : א3דוגמה מס' 
                                                                                                  ייצוג "חלקי" של המגדר הנשי                                                 ייצוג "חלקי" של המגדר הנשי

 (2014)יום הזיכרון,                             (              1993 –)"בטיחות בדרכים למען ילדינו" 

                                                                               

 

                               :                                                                                                                            4דוגמה מס' 
                                                     בהקשר משפחתי                                                                של נשיםייצוג 

 (2008)המשחקים האולימפיים בבייג'ין 

 

 

. על פי קריטריון זה סווגו הבולים לשתי קטגוריות: האחת, של בולים הקריטריון החברתי. ג

שבהם מופיעה דמות יחידנית של אשה )בין אם היא מזוהה באופן פרסונלי ובין אם לאו(, והשנייה 

( 4)ראו דוגמה מס' חברתי, ובכלל זה משפחתי  של בולים שבהן דמות האשה היא חלק ממארג –

( מופיעה אשה כדמות יחידנית, בין אם היא מזוהה בשמה ובין אם 31%בולים ) 59-רק ב או זוגי.

הייצוג אינו יחידני שבהם ( 18%)הבולים  130מכלל  24-בהיא מהווה אילוסטרציה לנושא נשי. 

כי המסרים  ,(1998. ממצא זה מאושש את טענתה של למיש )מופיעה האשה בהקשר משפחתי

בשאר  .נו אך במעט, והן עדיין נתפסות כאמהות או כנשים מיניותהסמויים ביחס לנשים השת

מגוונים, החל בדמות הבתולה בגלגל המזלות וסמליים חברתיים  יםהייצוג הוא בהקשר ,הבולים

  וכלה בלהקת רקדנים ורקדניות בבול שהונפק לרגל יום העצמאות.
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 סיכוםדיון ו

ל"מדינה" הזו  (.Haleperin-Kaddari, 2004, 3ישראל יש לנשים "מדינה משל עצמן" )במדינת 

 .אך גם ייצוגה על בולי "מדינת האם" הוא שולי ביותר ,אין בולים

בולט במיוחד  - אם בזיהוי פרסונלי ישיר ואם בזיהויים עקיפים –הייצוג המגדרי הנמוך של נשים 

ל, יהדות ודת על בולי ישראל. כך, למשהמיוצגים מתוך השוואה לייצוגם של נושאים אחרים 

מהבולים ואפילו  14%-מכלל בולי ישראל, סמלים לאומיים מיוצגים על כ 15%-זוכים לייצוג על כ

 (.2014בעלי חיים זוכים לייצוג של כששה אחוזים )לימור ותמיר, 

אחד ההסברים לייצוג הנמוך של נשים על בולי המדינה נעוץ בכך שמקומן של נשים בהיסטוריה 

ומאז גיבורות התנ"ך נוצר "בור", שיש בו כדי להסביר את היעדרן של הנשים היהודית הוצנע, 

 בתחומים שונים, וממילא גם על גבי בולים.

יש להניח שההסבר לכך נעוץ . בספורטאו  , במשפט, בתקשורתאין בולים שמוקדשים לנשים במדע

ות נשיות בולטות דמוי. לכן, בולים לכבוד אנשים בעודם בחייםבישראל בעובדה שאין מנפיקים 

המשפט -נשיאת בית, משפט )כמו פרופ' עדה יונת(כלת פרס נובל בכימיה, בתחום המדע )כמו 

שחמורוב שזכתה בשתי מדליות זהב -אסתר רוטספורט )כמו או  דורית בייניש(העליון לשעבר, 

 הספורטאי הישראלי הראשון שזכה במדליהיתה ישהיעל ארד , או בריצות קצרות במשחקי אסיה

חברתי של מדינת -התרבותי עם זאת, בפנתיאון .להיות מיוצגות על גבי בוליםאולימפית( לא זכו 

למרות הלכו לעולמן וכבר וישראל יש עדיין נשים לא מעטות שהיו בולטות ו/או חלוצות בתחומן 

אפשר למצוא בכל תחומי החיים: . דוגמאות בולטות לכך לא זכו להנצחה על גבי בוליםזאת 

"ג'רוזלם  שהיתה עורכת, דור-שהיתה עורכת "דבר" ולאה בן, חנה זמר) ותקשורת עיתונות

שושנה בבה אידלסון, השרות שרה דורון ויהודית נאות או חברות הכנסת ) פוליטיקהפוסט"(, 

צבי שהיתה קצינת ח"ן ראשית -נשות צבא )מינה בןרחל צברי(, ו מימון-עדה פישמןפרסיץ, 

דליה רביקוביץ, ציונה שמשי, אביבה אורי, לאה ניקל(, רופאות ראשונה(, אמניות ויוצרות )

-יתה הטייסת הראשונה(, או עורכותיואחיות )ד"ר הלנה כגן, האחות זלמה(, טייסות )יעל רום, שה

 הדין הראשונה(.-יתה עורכתהגינצברג, ש-דין )רוזה גינוסר

(, הרי הערכים 2004מוג, למרות שהחברה הישראלית ידעה שינויים רבים בעשורים האחרונים )אל

סולם הערכים החברתיים במדינה "ממשיכים להאדיר את הגבריות הכוחנית בהבסיסיים 

יתר על כן, התקשורת  (.153, 2000ויה הישראלית" )פירסט, וולהעמיד ערכים גבריים במרכז הה

 (, ממשיכה להשתרך באיטית ולהיות גורם מרכזי185, 2007הישראלית, כפי שטוענת למיש )

 בהעצמת אי השוויון בין גברים ונשים בגלל שיעור ואופי ייצוגן בתקשורת.

אף שלא רבים מודעים לכך, הרי הבולים הם אמצעי הדברים הללו נכונים גם במקרה של הבולים. 

דבר, והם סוכן חברתי ותרבותי שהמסרים העוברים דרכו מופצים במאות אלפים לכל תקשורת 

 Covington and"חלון של המדינה", כהגדרתם של  הם שבולי הדואר במיליוני עותקים. כיווןאף ו

Brunn (2006 ,125ובאמצעותם המדינה ,) על לאחרים להראות רוצה היא מה להחליט יכולה 

ללמד מה רוצה  יםאודותיה, הרי הייצוג הנמוך של הנשים על גבי הבולים, כמו גם דרך ייצוגן, עשוי

 ., או לפחות מה היא מראה בפועלעמדן של הנשיםמדינת ישראל להראות לאחרים על מ
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 הראשונות הפעולות אחתהנפקתם היא ו רשמיים , כאמור, שני מסמכיםבולים ושטרות כסף הם

, הרי אפילו םמקד בבולית. אף שהמחקר הנוכחי מעצמאותה הכרזת עם מיד, מדינה כל שמבצעת

על גבי בולי ישראל נכונה גם לגבי שטרות המוגבל כי תמונת הייצוג הנשי סקירה מהירה מלמדת 

הונצחו רק שלוש נשים על שטרי הכסף של מדינת  2015הכסף. מאז הקמת המדינה ועד סוף שנת 

  6ישראל: ראש הממשלה גולדה מאיר, מייסדת עליית הנוער הנרייטה סאלד וכן איור של חקלאית.

 

 נשים על שטרות כסף במדינת ישראל

      

לדה מאיר הייצוגיים הנשיים היחידים על חזית שטרות כסף בישראל: ראש הממשלה גושלושת 
 הנרייטה סאלד )באמצע( ואיור של חקלאית )מימין( )משמאל(,

 

המליצה "הוועדה לעיצוב שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון" של בנק ישראל על  2009בשנת 

דיוקנאות של יצחק רבין, מנחם בגין, כי יתנוססו עליהם ה ,הנפקת ארבעה שטרות חדשים וקבעה

בעקבות . גוריון. פרסום המלצות הוועדה עורר תגובות ציבוריות נזעמות-בנימין זאב הרצל ודוד בן

ולאחר כשנתיים  7זאת, הורה נגיד בנק ישראל להחזיר לוועדה את סוגיית הייצוג על גבי השטרות,

שניים מבין ארבעת השטרות החדשים נקבע כי על  –ואחרי שלוועדה צורפו גם ארבע נשים  –

 יתנוסס דיוקנן של נשים: המשוררות רחל ולאה גולדברג.

לעומת זאת, סוגיית הייצוג של נשים על בולי בישראל לא עוררה עד כה עניין ציבורי או פוליטי 

, כחמישה 1893הברית זכתה האשה הראשונה להיות מיוצגת על בול רק בשנת -דומה. בארצות

עשרה מיום הקמת -ק שתיםשהבול הוכנס לשימוש במדינה זו. בישראל, חלפו ר עשורים לאחר

(, אך היא 1960ליום שבו הונצחה האשה הראשונה על גבי בול )הנרייטה סאלד בשנת  המדינה ועד

 לא היתה הסנונית שבישרה את האביב הנשי בתחום הבולאי.

פרסום ממלכתי נוסף: כרזות יום ייצוג של הנשים עולה גם מבדיקה של -תמונה דומה של תת

 68ידי מרכז ההסברה הממשלתי לקראת יום העצמאות. מתוך -, המופקות מדי שנה עלהעצמאות

רק שתי כרזות מוקדשות בלעדית לנשים: האחת, מוקדשת  ,כרזות שהופקו מאז הקמת המדינה

ת זאת, שש לציון הישגי נשים ובשנייה מופיעה דמות אשה המנופפת בידה בדגל ישראל. לעומ

כרזות מוקדשות בלעדית לגברים )כולל אחת פרסונלית, שעליה מתנוסס דיוקנו של הרצל( ועשר 

 כרזות שבהן ייצוג משותף לשני המגדרים.

המספר הקטן של נשים בכל אחת בקטגוריות שנבחנו במחקר, כמו גם הפיזור הנרחב לאורך 

, היבטים צורניים, צורת לדוגמהבדקו, עשרות שנים, מקשה על ניתוחי עומק איכותניים, שבהם יי

וג הנשים על גבי הבולים צההצגה של הנשים, מחוות וכדומה. אפשר שהגידול, אם כי האיטי, ביי

 יאפשר ביצוע מחקרים כגון אלה בעתיד.
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 של נשיםמצביעים על כיווני מחקר עתידיים אפשריים בסוגיית הייצוג  המחקר הנוכחיצאי ממ

, לדוגמהמיצגים רשמיים של המדינה, הן ברמה הלאומית הן ברמה הבינלאומית. כך, במסמכים וב

כמו טקסי הדלקת  ,באירועים ממלכתיים ורשמיים של נשיםיש מקום לבחון את הייצוג 

 , כרזות יום העצמאות, כרזות של משרד התיירותהמשואות ביום העצמאות, חלוקת פרסי ישראל

בולים, הן מן ההיבט גבי ם בינלאומיים משווים על ייצוג נשים על יש מקום למחקרי כמו כן,ועוד. 

 8הכמותי הן מההיבט הערכי )המקצועות המיוצגים על גבי הבולים וכדומה(.
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 8%כי רק  ,בינלאומית נמצא בסקירהכי הייצוג הנמוך של נשים על גבי שטרות כסף איננו ייחודי לישראל וכי  ,יצוין 

 (.Nosatzki, 2015מהדיוקנאות על שטרות כסף ברחבי העולם הם של נשים )
7
מ:  6.7.2016-. נדלה ב2009בדצמבר  21ראו הודעת בנק ישראל מיום  

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/091221d.aspx 
8
 בהשלמת מחקר בינלאומי משווה על ייצוג נשים על גבי בולים.המחברים עוסקים עתה  

https://oknesset/committee/meeting/11990/
https://oknesset/committee/meeting/11990/
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 מאמר מקורי

 

המבוגר -הילד"יצאנו לבדוק עם מי שתמיד אומרים את האמת": 
 בפרסומות ישראליות

 

 1ק*"שוש דוידסון ורבקה ריב

 

 תקציר

התרבותי שעומד מאחורי פרסומות שבהן ילדים מקדמים מוצרים שמיועדים לכיס  ההיגיון מהו

שההבנייה התרבותית של הילדות נוטה לייחס  ,מחקרים מראים ?ולתחומי הפעולה של מבוגרים

מתעדים תחכום גובר שמתפרש כערעור של הסדר הדורי. באמצעות בבד -בדלילדים תמימות, אך 

, 2012-16פרסומות ששודרו בטלוויזיה המסחרית בישראל בין השנים  15של  נראטיביניתוח 

כולל הזדהות עם  ,מגדרישל ערעור: היפוך תפקידים  עלילתיותהמאמר מאפיין ארבע תבניות 

כולל חיקוי של ההורה בן המעמד  ,מעמדיהאם בדרך שמקטינה את האב; היפוך תפקידים 

כולל הנחייה להורה  ,אורייניהפועלים; היפוך תפקידים הגבוה במפגש עם מבוגר ממעמד -הבינוני

כולל ילדים שמסמלים פשטות, ישירות ואמונה בהתגשמות  ,תפקודיהמאותגר; והיפוך תפקידים 

חלומות. הדיון מבחין בין פרסומות למוצרים מוחשיים, שבהן היפוך התפקידים הוא בגדר 

הצרכניות; לבין פרסומות למוצרים  אתנחתא קומית בהתמודדות עם ריבוי אפשרויות הבחירה

בהקשרים מופרכים משמשים מטפורה לכנות ולדאגה לעתיד, המוצגים פיננסיים, שבהן ילדים 

ומנוצלים כדי לשכנע בעצם קיומה של בחירה וביעילות אפשרויות הפעולה בעידן של אי וודאות 

 כלכלי. -וקיטוב חברתי

 

 

 

ילדים מופיעים בפרסומות בשלל תפקידים ומקדמים מגוון של מוצרים, מצבע  ,בשנים האחרונות

הייצוג של תכניות חסכון ואפיקי השקעה. בדברים הבאים נבקש ללמוד על דרכי ללקירות ועד 

כי הבניית הילדות והסדר הדורי היא  ,. המאמר נשען על ההבנהילדים בפרסומות ועל משמעותן

פנים, וגם אם חוסר הבשלות של ילדים הוא עובדה -תמשך ורבתהליך פוליטי ואידיאולוגי מ

(. James & Prout, 1997ביולוגית, הרי שהאופן שבו הוא מובן ומתפרש הוא עובדה תרבותית )

נבקש לעמוד על המשמעות התרבותית של נוכחותם של ילדים בטקסט הפרדיגמטי של  ,לפיכך

 הקפיטליזם המאוחר, סרטון הפרסומת.

 

____________________ 
 גורדון המכללה האקדמית לחינוך (davidsonatoun@gmail.com) שוש דוידסוןד"ר *

 החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה (rribak@com.haifa.ac.il)רבקה ריב"ק ד"ר 
 

mailto:davidsonatoun@gmail.com
mailto:rribak@com.haifa.ac.il
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ראות טוב יהאם הרכב שלכם יכול לגרום לכם להשואלת: " 2016שהגיעה למסכים במרץ פרסומת 

שמשתתפים בקבוצת  "ילדים אמתיים. לא שחקנים"הכיתוב,  לפי ,מי שישיבו על כך הם" יותר?

הראינו להם שתי תמונות של אותו ". הקריין מסביר: במשרד של חברת פרסוםנסה ושכמיקוד 

סתכלו " ומנחה הקבוצה מבקש: "תהמכונית שמאחוריו –ההבדל היחיד  .הבחור באותו המקום

 נחרצים –ערים למניפולציה  –הילדים טוב טוב על התמונות. איזה אבא נראה טוב יותר?"  

מי אתם רוצים ", , למשלמנחה שואל אותם. ה"זה עם המכונית האדומה"בהעדפה שלהם ל

מגניב, וזה הופך אותי למגניב... זה אבא שלך? יותר "אדום ולומד שה ?"שיאסוף אתכם מבית ספר

אחרי רוח זו, הקריין מסכם: ". ב", בא לי שהוא יהיה אבא שלייש לו אוטו כל כך מגניב, יּ

 76%מרשימים יותר,  85%הם:  'שברולט טראקס'נו שהורים שנוהגים ביגיל ,ששוחחנו עם הילדים

הילדים . בעלי סיכוי גבוה יותר שתהיה להם חיית מחמד מגניבה" 100% -אמיצים יותר, ו

 1400, בעל מנוע 'שברולט טראקס'" הדוגמן ומכוניתו האדומה, הקרין מכריז:-על האב יםסתערמ

מצטלמים על רקע המכונית,  כולםאבל תכלעס, אתם פשוט נראים אתו טוב יותר!" ליטר... 

 "אתה באמת מאלף אריות?": /דוגמןאבלהילדים טן פנייה ביישנית של ק  מסתיימת ב עלילההו

שינחו את הדיון שלנו. ראשית, היא מציגה ילדים  נושאים ההפרסומת הזאת מחדדת שלוש

ילדים; מדובר בשממליצים על מוצר שמיועד לשימוש מבוגרים; שנית, היא מדגישה את העובדה ש

ושלישית, היא מסבירה את סוד הקסם של הילדים בעיני המפרסמים כבר בדברי הפתיחה 

בתווך שפוערות הפרסומות שלה: "יצאנו לבדוק עם מי שתמיד אומרים את האמת". המבטיחים 

הפרסומת הזאת מתייחדת ובין הסביר למופרך, לממותג אותנטי הילד למבוגר, בין הבין 

יא מלהקת את הילדים לתפקיד של קבוצת מיקוד וממקמת אותם ברפלקסיביות שלה, כשה

שבו הם בני בית וזרים, הילדים בקיאים  ,מודרני המוחלט הזה-במשרד פרסום. בהקשר הפוסט

, ("?מאלף אריות אתה באמת"אבל גם נופלים ברשתם ) ,("אריה יש לו, אריה"בדימויים )

  .ותמימים –מתוחכמים 

יחסים דרך על דימויים בפרסומות, ארווינג גופמן הצביע על דרכים שבהן -במחקר סוציולוגי פורץ

הם במצבים בני המעמד הבינוני באים לידי ביטוי בהתנהגות שלילדים לאידאליים בין הורים 

צרכיהם באו על סיפוקם, כך לאחר ש אינטראקציהנכנסים ל: ילדים (Goffman, 1979) חברתיים

לעופף ברוחם אל מחוץ למצב המיידי;  –לילדים מותר "לרחף"  עתיד; דאגה לפטורים משהם 

 ,ככללוקשים או מורכבים; שנחשבים למקלים עליהם ועושים בעבורם דברים מבוגרים 

בתמורה לגישה  יםהללו מוענק פטוריםה. תנאי-ובאהבה ללא בסלחנות לילדיםמתייחסים 

ונוטים שלא לכבד את הזמן דורשים ציות, ילדיהם בנוכחותם,  מדברים עלפטרונית: ההורים 

דרכים אותן לטעון שב דיכגופמן מנה את המאפיינים האלו  ם.ילדיה והמרחב ואת חיי הנפש של

אותן, ובני קבוצות מוחלשות אחרות,  ותהופכהן  –את הנשים מקטינות פרסומות ה עצמן

ראות כיצד פרסומאים משתמשים הנבקש ל . ואולם אנו(2000, )פירסט לילדותיים ולנחותים

בני המעמד הבינוני הגבוה, בעוד שילדיהם הם  ,מבוגרים אכדי לתאר דווקדומות בדרכים 

  שמתנהגים בבגרות ובסמכות.

 דימוי של ילדים

על ההיסטוריה ( 1990)ושלומית שחר ( Ariès, 1960)ליפ אריאס יהמחקרים המונומנטליים של פ

ביחס שבין הילדות כחוויה ממשית לבין הייצוג של  –כל אחד בדרכו  –, שעוסקים של הילדות
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. ילדותבטקסטים עכשוויים שעוסקים משמשים נקודת מוצא מתבקשת לניתוח  החוויה הזאת,

מייצוגים כתובים וחזותיים מבקשים ללמוד  ,אריאס ומשחרמאת השראתם ששואבים  ,מחקרים

; 1996)שביט,  , ועל החברה שבה היא נטועהשמתחוללות בהתמורות על  ,של הילדות על טיבה

Banet-Weiser, 2007).  ,פועל יוצא של קו חמקמק כהילדות ניתן לראות את במישור התרבותי

קו שנתון למשא ומתן בין בעלי עניין, ומיטשטש ומתבהר  –שאמור להבחין בינה לבין הבגרות 

 תמימות היא מאפיין מובהק של הצד הילדי של הקו הזהבהקשרים טקסטואליים שונים. 

. (Jenkins, 1998) ם ככאלה טעון הסברילדיה , וכל ערעור על האפיון שלבמודרנה המערבית

אירופה של ( עומדת על לידתה של הילדות בHigonnet, 1998היגונט )אן באמנות החזותית, 

יצירות שהיא ברומנטית תמימה ובדרך  תואריםומראה כיצד הילדים מעשרה, -מאה השמונהה

מצביעה על המצלמה כמי שנושאת לפחות בחלק מהאחריות למעבר מהבנייה של . היגונט מנתחת

גוף ותשוקה שלהם  ,יודעים"לילדים " – "הילד התמים" ל"ילד היודע" במובן המיני של המלה

 משלהם, והם מודעים לגופים ולתשוקות של מבוגרים.

תמימה לילדות מפוכחת בא לידי ביטוי בטקסטים ובהקשרים  מעבר מייצוגים של ילדות

בהשוואה בין שירים וסיפורים לילדים משנות  למשלעולה התפתחות מסוג זה . תרבותיים מגוונים

. (1991)ברוך,  היישוב וראשית המדינה לבין יצירות שחוברו בשנות השבעים של המאה הקודמת

את ההתבגרות כתהליך של  שהיא מנתחת היבנוהשירים המוקדמים כיצד מירי ברוך מתארת 

כי  ,ההנחהמובלעת השתפרות במובן הרגשי והתפקודי. לעומתם, בשירי הילדים המאוחרים 

"המבוגרים זקוקים לפשטות וליושר של הצעירים כדי להיות מודעים לצדדים החלשים שבהם" 

חשוף את חולשות הוריהם. מי שיודעים לכחים, וכ(. הילדים מוצגים כבשלים ומפו20, עמ' 1991)

"היפוך תפקידים ממש": ילד לוגי לעומת אב רגשן, ילד חכם מהוריו, מדובר כאן על  לדברי ברוך,

ואף ילד ישר, כן ומוסרי מהם. לעומת שירים מתקופת הישוב, שירי הילדים משנות השבעים 

בעצמם על פי מתארים את הילדות דווקא כדי "להעביר מסרים חינוכיים להורים, אשר חונכו 

, 1991נורמות אחרות והם חייבים כיום להסתגל לשינוי שחל בעמדת הילד ובמעמדו במשפחה" )

 (. 23עמ' 

מהבנייה של ילד "חמוד" וילדּת סקרנית שמתפעמת דומה מעבר נמצא בטקסטים פופולאריים 

הילדים הוצגו  ת המאה הקודמתבעוד שבתחיל. (Cross, 2004) מגילויים, לילד שהוא "קּל"

והערצה של  כתמימים, פשוטים ומלאי שמחת חיים, אובייקטים "חמודים" ונשואי חיבה 

שחוגגים את האוטונומיה והביטוי העצמי  ,הוריהם, הרי שבהדרגה עלה דימוי מתחרה של ילדים

שינויי עומק בחברה מצביע על קרוס גארי שלהם ומתוארים כשובבים, חצופים ומרדנים. 

מומר י ותהילדתום הו ,מימדי של הילדות-כאשר הקפיטליזם מיתרגם למסחור רב ,האמריקאית

זה עתה משמשים  ,(cute and coolשני הדימויים גם יחד, החמוד וה"מגניב" )ובציניות.  בתחכום

קרוס מפנה את תשומת הלב (. Buckingham, 2011ש מוצרים )ומבוגרים לרככדי להניע לצד זה 

כנושאים ומשמשים ( Zelizer, 2000) מרחב המסחריפועלים ומופעלים ב תהליכים שבהם ילדיםל

דרכים שבהן חוקרים אלה עוסקים בבמלים אחרות,  .(Davidson, 2013מושאים של צריכה )וכ

לי ליבר-יאוצריכה ואת הסדר הנ, התרבות הפופולארית משווקת לילדים ובאמצעותם מוצרים

, (Cook, 2004"פרסונות מסחריות" )כילדים שימוש בקוק מדבר בהקשר הזה על ה דניאל .ועצמ



 שוש דוידסון ורבקה ריב"ק

44 

 

המובנים ונסחרים  –ידועים או משוערים, אמתיים או מדומיינים  –כלומר כמארג של מאפיינים 

  .אמצעותםבקרב בעלי עניין וב

 במאמרה "הפרסומת כאשנב הצצה לחברה הישראלית" סוקרת דפנה למיששאותן פרסומות 

למיש מתארת כיצד תמורות שחלו במשפחה . הקשר המקומילשימוש הזה את התרגמות ( מ2000)

ובאופן מוחשי, דמי הכיס שבידי הילדים, ההשפעה שלהם על  –המודרנית והאדרה של הנעורים 

להם  ותמקנ –החדר ואמצעי התקשורת שעומדים לרשותם והרגלי הצריכה המשפחתיים, 

הילדים  ,ואכן, בפרסומות שהיא בוחנתאותם "לקהל מחוזר כשלעצמו".  ותעצמאות והופכ

(. למיש 551, עמ' 2010למיש, "הועברו לחזית הבמה, לעיתים קרובות כשחקנים מרכזיים בה" )

משפחה מודרנית שבה כנגדה ו ,מסורתית חמה-גרעיניתבפרסומות שני דגמים של משפחה:  זההמ

שעליהם הם מפצים באמצעות רכישות. בדגם  ,מרוחקים אכולי רגשות אשםהו עסוקיםהההורים 

שהם או  –הילדים חותרים תחת הוריהם . אינטרסים מנוגדיםיש השני, במיוחד, לילדים ולהורים 

. שמתמרנת את ההורים קורתיתימשמשים להם מורים ומנחים, בעלי דעות מלומדות ועמדה ב

( 552, עמ' 2000ש, למי)של ממש "התהפכות תפקידים"  היא בבחינתההעצמה של הילדים 

שהיא  ים, ומגלכשירותם הרגשית והמעשית של הוריהם את ניםבוח יםילדשבהן  ,פרסומותב

" Home aloneההמשכים "-( מזכירה את הסרט המצליח רב105, עמ' 2010למיש ) .מוגבלת

ם משגשגים בו באופן עצמאי הוילדי ,אפשר לדמיין עולם שההורים נעדרים ממנומ(, ששמו 1999)

(Kapur, 2004.) 

. בניתוח יותהילדתום השירת הברבור של שרים את הטקסטים הללו הסיק שאבל לא נכון יהיה ל

 שבהן ה"חדשות לילדים" ששודרו ברדיו הנגישו טקסט "למבוגרים" למאזינים הצעירים ,הדרכים

לסייג את הטענות הגורפות שלפיהן התקשורת ( מציעה 1999תמר כתריאל ), )המדומיינים(

למחיקת הגבול שהגדיר את הילדות  – (1986)פוסטמן,  האלקטרונית גרמה ל"אבדן הילדות"

מראה שהחדשות לילדים "מגבילות, למעשה, את מעורבותם  הכתחום נפרד ומוגן. הניתוח של

, עמ' 1999החברתית המלאה של הילדים, ומציגות את עולם הילדות כעולם נפרד ופגיע במיוחד" )

רת את תכנית החדשות לילדים כמוצר תרבותי מכיוון שלא השכילה לפתח (. כתריאל מבק114

שפה שבאמצעותה ניתן יהיה לשוחח ברצינות על ענייני השעה עם הילדים, "האמורים לשאת על 

גבם הצעיר את קלקולי הפוליטיקה וגילויי האלימות, שהמבוגרים אינם מצליחים לתקן". עולם 

לדים אינו יודע כיצד לתמוך בילדיו שלו, מודע לכך, המבוגרים שמצטייר מתוך החדשות לי

ניתן  ,בהקשר הזה(. 114, עמ' 1999ובתסכולו מחפש נואשות "אחר גן העדן האבוד של הילדות" )

-תונאי הישראלי להבנות חיילים כילדים )ישראלי ורוסמןילהבין את הנטייה של השיח הע

זו מחליפה את התפיסה של ההתחיילות . הבנייה (Lemish and Barzel, 2000 ;2014סטולמן, 

. םההורי, ומאריכה את תקופת האחריות של יתום הילדותהאת אצילה על החיילים כהתבגרות, מ

לאורך השנים,  החלו בהתנודות שהיחסית ו העמידות, על זו הבנייהגם  ,באופן פרדוקסלי ,כך

 . דוריים הראויים-ומתח תרבותי באשר ליחסים הבין התנגדות להתבגרות תמבטא

 שבישראל כמו במערב ,ממחישים את ריבוי הפנים של השיח על הילדות. נראההמחקרים הללו 

 ותנושאשל התרבות הפופולארית  זירות, (Cook and Kaisar, 2004; Durham, 2009)ראו למשל 

העיתוי של התבגרות סביב ו ,ילדות מפוכחתבין הקו שמבחין בין ילדות תמימה ל סביב ותונותנ

המשמעות של על הרקע הזה, המחקר הנוכחי מבקש לשאול על . זמנה-מעוכבת או התבגרות טרם
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 מזקק משמעויות תרבותיותאמנם ערעור הסדר הדורי בפרסומות כטקסט מחושב ורב ערך, ש

הצרכנית המערבית באשר , אך מדבר על ואל התרבות (First and Avraham, 2009) פרטיקולריות

הפרסומות, כמו כל טקסט תרבותי, מתכתבות עם המקום והזמן שבו הופקו.  ,במלים אחרות. היא

דוריים -מן הזיקות שבין הטקסטים שעוסקים בהיפוכי תפקידים בין כפי שניתן ללמוד ,ואולם

ומן המעמד של הפרסומות כטקסט גלובלי של הקפיטליזם , בישראל ובתרבויות מערביות אחרות

תאורטית, מוסדית  –בעת -המאוחר, הרי שהפרסומות הישראליות דוברות העברית מתכתבות בה

אנו מן הזווית הזאת, עם פרסומות שמופקות בתרבויות מערביות אחרות.  –וטקסטואלית 

, פרסומות ישראליותהילדות מובנית בשנים האחרונות ב ןלמוד על הדרכים שבהלמבקשות 

כטקסט תרבותי שמציג ילדים ומבוגרים לשם הוראת צרכנות נבונה/אזרחות טובה בכלכלה 

 ליברלית הישראלית והגלובאלית.-הניאו

ששודרו בערוצים המסחריים  ,פרסומות 15 -( מתמקד בKozloff, 1992שנציע ) נראטיביהניתוח ה

כפי שניתן לקבוע על פי חזותם החיצונית  –ילדים . בפרסומות מוצגים 2012-16בישראל בשנים 

לא היו קידמו מוצרים ש, אך הם ראשייםתפקידים מילאו ש –ועל פי התפקיד שניתן להם בעלילה 

. גבולות הקטגוריה הזאת אינם חדים, אבל כפי (Gottfried, 1994) מיועדים לשימושם המיידי

ם של בה פרסומות למוצרים שמיועדים באופן מובהק לכיס נטינו לכלולשיעלה מן הניתוח, 

לאחר פרסומות אלו ִנדלו  ., כמו הפקדת המחאותםהולתחומי הפעולה של ;, כמו מכוניותמבוגרים

משנת ששודרו  אוסף בן כחמישים פרסומות( של Lofland and Lofland, 1995קידוד ממוקד )

וכי מדובר , מייצגתדגימה  שזו אינה ,פעיל. למותר לציין, שבהן הופיעו ילדים בתפקיד 2000

ההיקרות או ההתרחשות של תופעה או טקסט ניתוח איכותני שמבקש ללמוד על התרבות מעצם  ב

ובמקרה הנוכחי, מעצם העובדה שיש  .(Potter and Wetherell, 1987ולא משכיחותם )מסוימים 

 הם הוריהם.שלהם שהקונים הפוטנציאליים  מוצרים גוף של פרסומות שבהן ילדים נבחרו לשווק 

מבנה העלילה, הדמויות,  – של הנראטיבים שמציגות הפרסומות שנכללו באוסף אפיוןלאחר 

במהלך המחקר התאימו היטב לדפוסים  עלו על המרקעפרסומות חדשות ש – התפאורה והתזמון

 ,Williamsonסמיוטיים של הקורפוס )בטים יולעמוד על ה חזק את הניתוחִאפשרו לו ,הסתמנוש

לדים בפרסומות למוצרים שאינם של י םנוכחותהמחקר הנוכחי מבקש, אם כן, להאיר את . (1978

"הילד הסמלי"  מסמן מה .תופעה זו שעומד מאחוריגיון התרבותי יהה ולפענח את ,מיועדים להם

(Hazan, 1990 )מופקות  המסגרתשב יתכלכלתרבות הת בילדּה סופרתוכיצד מ ?אלו בפרסומות

  הפרסומות?

 

 ילדים מפרסמים למבוגרים

 למבוגרים בנסיבות שהיו רחוקות מאוד מעולמם, כמו מוצרים ילדים קידמו  ,לאורך השנים

. סקר של (Cross, 2004) 1912 -מ קירותל של "הילד ההולנדי" לצבעהאמריקאית הפרסומת 

משנות  כי ,( מצאAlexander, 1994) 1905-1990 בין השניםבמגזינים שהתפרסמו פרסומות 

כמו בתים ומכוניות, והוצגו כחלק  ,רסמו מוצרי מותרותיילדים פשל המאה הקודמת הארבעים 

מ"החיים הטובים". בפרסומות שמנתחים קרוס ואלכסנדר, כמו גם בפרסומות שמנתח קוק 
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(Cook, 2011) שבה להורים,  ,מסורתית, ילדים הם חלק ממערכת משפחתית במגזינים לנשים

המסגרת המשפחתית כאן,  ננתחפרסומות שבלעומת זאת, מהות, סמכות ואחריות. יובעיקר לא

( מוטל Goffman, 1979) הגיוןובעל ידע הבוגר כהבורגני מתערערת, והיתרון המסורתי של הגבר 

 ,(Cohen, 2011)באמצעות היפוך תפקידים  דורי-תגר על הסדר הבין ותקוראהפרסומות  בספק.

כל ש ,תבניות נראטיביותבחלקים הבאים נבחן  .תפקודיו , אורייניי, מעמדימגדרשמקבל ביטוי 

שעולה המבוגר -פרסונה המסחרית של הילדבדון ונ הזה, היפוךהשל פן אחר מהן מדגישה אחת 

  .מהן

 : "מזל שהשארנו את אבא בבית"מגדרי היפוך תפקידים

שבהן הן  ,נוגע לדרכים השמרניות והסטראוטיפיות אחד הממצאים העקביים בחקר פרסומות

 מספראחד הנראטיבים הבולטים בקורפוס שלנו  ,(. והנהBarak-Brandes, 2016מציגות נשים )

הרחבה של האם, מעין  תמשמש בתב, כאשר ההאעל ומיננטית המשליטה משטר אימים דאם על 

המשביר ". תסריט שכזה מוצג בפרסומת לרשת של האב דיכויוחלק ב תבשמה ולוקח תפועל

  :(2012) "לצרכן

אם ובת במשפחה בדיונית שהתפרסמה בסדרת הטלוויזיה  –לילך ודניאל איצקוביץ' 
לקראת החגים. דניאל אומרת: "מזל שהשארנו את אבא בבית",  קונות מתנות –"רמזור" 

ברחבי החנות ומבקש  מתחבא מאחורי כונניות שבריריותלמעשה אך האב הקמצן והנזוף 
, לילך בשלומיאליותלחנות  למנוע מהן להשלים את משימתן. בעקבות הנזקים שהוא גורם

גוערת בו בקריאה המצמיתה המוכרת מן הסדרה: "אייל!", שבה ו . היאלבסוףמגלה אותו 
לשמעה הוא מגמגם ומצטדק, ונושא עבורן את הרכישות שלהן כששלושתם יוצאים יחד מן 

 החנות. 
 

בסדרת הטלוויזיה ובפרסומת שנגזרת ממנה, חסכנותו של האב מוצגת כקמצנות שגוררת אותו 

שובר , סתתרממשש אברים של בובות תצוגה שמאחוריהן הוא מהוא בחנות למצבים קומיים: 

ומשמיע הודעה מפוברקת להשאיר מוצר על המדף, כדי נאבק עם אשתו עשרות מוצרים כשהוא 

בגדר הנוכחות של האב במרחב הצרכני נותרת ריזה. ת..."( במערכת הכ  )"הסניף נסגר, אני חוזר

חריגתו  הוא עצמו מצהיר עלו –, הוא לא אמור להיות שם מבהירההסגת גבול מגדרית. כפי שבתו 

גרה, שוב ושוב תופסות יאשתו ובתו, שרודות בו דרך שנסח את הכרזתו בלשון נקבה. כשהוא מ

כמו במקרה הנוכחי, שבו לא רק שהשלימו את  –שניסה לסכל משיגות את מה ו אותו בקלקלתו

 .הקניות על אפו ועל חמתו, אלא שעליו לשאת אחר כבוד את רכישותיהן

 

בפרסומת לפיצה , שלא במפתיע, בפרסומות לאוכל. מככבת בת-אםציר דמות האב הניגף מפני ה

משפיל של היחס ה, אשר עוררה ביקורת ציבורית בעקבות (2014"מעדנות" ) משפחתית קפואה

אורך חמש ביניהם הדיאלוג  עורכת קניות עם אביה במרכול. עשר לאביה, נראית ילדה כבת הבת

  שניות:

הילדה מתבוננת באביה בתדהמה, ומצליפה בו: "זה תחליף!" כשהוא בוחר קופסא לא 
טחון: "אז נאכל עם תחליף!" אך בתו ימזוהה ומניח אותה בעגלת הקניות. האב משיב בב

את בו מעמידה אותו במקום: "אמא תחליף אותך לפני שהיא תחליף לתחליף..." ומטיחה 
 המוצר.

 
ותוך אכילה תפנה לצופים ותשתף אותם לחן ברעות ובהנאה, והילדה תסב עם אביה לש ,בהמשך

 ,ילדית-מאמצת שפה לא"אין תחליף". אבל בתמונת הפתיחה היא  הממותגתלפיצה באבחנתה כי 

ומערערת על משוואת הכוחות המשפחתית הנעדרת, -, הנוכחתיוצרת זיקה בינה לבין האםש
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לרכיב זמני במערכת והופכת אותו  אביה, הבת מקטינה את אמההמסורתית. כשהיא מדבררת את 

: על האב לזכור כי לעומת המשפחתית, אשר נוכחותו בה מותנית בהתנהגות )צרכנית( ראויה

 .אלא תלוי בשיקול הדעת של האם/בת ,מקומו בבית אינו מובטח, הממותגתפיצה ה

 

של  בפרסומת לקציצותאב -בעל-הבן ערים עלשלושה דורות של נשים חברו יחד להברוח דומה, 

 :(2012) "טוב-עוף"

מונחת על כתפו כדי  –ידה של בתו  –יד קטנה  .פניו מתכרכמים מבכיגבר צעיר אוכל ו
לתמוך בו, אבל הוא ממשיך ליבב. כשהאם נכנסת הביתה ומבקשת הסבר, הבת 
מסתירה את פיה מפני האב ולוחשת לאם ולצופים בקול רם: "זה הקציצות, הן 

לכאורה שותפה  הנכדה-בתוהמגביר את יבבותיו, מזכירות לו את סבתא". האב 
בזמן שהצופים מתוודעים לתמונה ממוסגרת של אלא ש." ך: "סבתא, אין כמולרגשותיו

סבתא שזופה, מעוטרת תכשיטים ומשקפי שמש, נשענת לאחור בבגד ים נטול כתפיות 
אבל כשהקציצות שלך נגמרות, אין כמו הקציצות של על רקע הים, הנכדה ממשיכה: "

  ".עוף טוב
 

פעם -לא ברור אם איש ,קציצות ביתיותגשים כאן באב תמים שבוכה בגעגועים לטעם של ופ אנו

מקפידות לתת לו את האוכל שאליו מטפלות בו כאילו היה ילד קטן,  ּתבִ סבתא, אם ו .היו כאלו

בלי לטרוח ולשתף אותו בסוד ה"סדרה הסודית" של "עוף טוב", אשר מאפשרת להן  התרגל

 . לעיסוקיהדורי ביניהן, ולפנות כל אחת -לקשור את הקשר הנשי התלת

 

פחות בת, עוצמה שמוצגת -החולשה של האב כרוכה בחוזק של האם ,תבנית ההיפוך המגדריב

בניתוח של על תום הילדות ושלמות המשפחה.  , ויותר כערעורגבריתההגמוניה כשחרור מכבלי ה

-נטולי מניסטים-, ניוlosersמתוארים גברים "מפסידנים" ) ,פרסומות למשקאות אלכוהוליים

מושא ללעג פומבי בשל  הםששהגבריות שלהם שברירית,  ,(2003שליטה במינוח של להב ולמיש, 

הטרוסקסואלית בות מחוי, ושמעדיפים חברים על פני אשה שמתעמרת בהםאו בשל  טיפשותם

לבן ומבוסס, אבל מסוקס פחות מן הגברים שכיכבו בפרסומות כאלו הוא גבר המפסידן . בוגרת

בידי  םואת משכורת םאת אושר והפקיר, ולא הכלבה/הזונה פנישמר מילה ואשר השכיל ,בעבר

בפרסומת ל"משביר לצרכן" ולפיצה  ,. ואכן(Messner and Montez de Oca, 2005) האש

שכל רצונו לחסוך  ,בת המניפולטיביות מפילות בפח ומעמידות במקום את האב-האם"מעדנות", 

כשההישג שלהן הוא רכישה "נכונה", ממותגת  – בפרסומות כשמדוברטעות מרה  –בהוצאות 

טפל באב חוברות לבת -אם-של "עוף טוב", סבתא "הסדרה הסודית"בפרסומת ויקרה יותר. 

בקור רוח. על רקע הסנטימנטליות וחוסר האונים שלו, הן פעילות, רציונליות, ו הבכיין ביעילות

ולרווחתן  בני המשפחהעזר בשוק הסחורות כדי לדאוג לרווחת יהן לא מהססות לה –וחשוב מכל 

 שלהן עצמן.

 

אבל  –וככזה הוא משעשע  הדורי והמגדרי בת מפר את הסדר-ההיפוך המגדרי והכוח שמוענק לאם

 ,Butsch) בחן ריצ'ארד בוטשאותן . בסדרות שרק כל עוד אינו מערער על מוסכמות ייצוג מעמדיות

התאפשר רק אור שלהם כנשיים וכילדותיים, ישל גברים, כלומר הת ניזציהימסקול-דה, (1992

ארו את המעמד הבינוני, כמו הסדרה יבוטש מבחין בין סדרות שתבמשפחות ממעמד הפועלים. 

ממעמד נמוך.  תארו משפחוי, לבין סדרות שתFather Knows Best משמעי-השם החד בעלת

מ"הכל נשאר במשפחה" דרך "נשואים פלוס" ועד "משפחת  –רק באחרונות ש ,הראהניתוח שלו ה
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. לעומת וחכמת החיים היא נחלתה של האםהקומית, המוגחכת והאב הוא הדמות  –סימפסון" 

מאפיין  דורי-היפוך מגדרי ,מוצרים שמיועדים למבוגרים קדמיםזאת, בפרסומות שבהן ילדים מ

 –ולו עקיפה  –ממוצרים שיש להם זיקה  יתעצם ככל שנתקדם. עניין זה משפחות מהמעמד הבינוני

מיכולתם הכלכלית  בירור, למוצרים שרחוקים במזון מוכןלמרחב הפעולה של הילדים, כמו 

טקסטים השיווקיים שעומדים כאן על הפרק, ב. ומתחומי העניין שלהם, כפי שנראה בהמשך

 ות.רק בהקשר של משפחות מבוסס מתאפשר החברתיהיפוך הסדר 

 

 "עם הידיים שלך והחזון שלי"פוך תפקידים מעמדי: הי

 יםסביב המפגש בין ילד בתבנית הנראטיבית השנייה שנציג, היפוך התפקידים הדורי בנוי

 :(2012)למזגני "טורנדו"  מקצוע, כמו בפרסומת הבאה-יבעל יםומבוגר

"בית ספר  מציאותתכנית הפרסם בתשה, עשרבן ההבלונדיני . שון גיטלמן פעמוןצלצול 
בסלון שבא להתקין מזגן חדש  טכנאיעומד למוסיקה", פותח דלת עץ מפוארת. בפתח 

: "אמא, ממרחק שנגלית להרף עין ,את האם מעדכן בקול רם. שון רחב הידיים
את כיסוי הניילון מהמכשיר. שון עומד לבוש סרבל, מסיר צעיר , ". הטכנאי!טורנדו
, משלב ידיים בביטחון וחוקר: "תגיד, זה מקרר מהר? כי כשאמא תראה את ומול

: "ברור, זה מנמיך מבטו לעבר שון ומשיב. הטכנאי "היא תקבל חום? המבחן שלי
שון ממשיך: "וזה ו, רחוק-נעמד לצדו ומפעיל את המזגן באמצעות השלט וא. הטורנדו"

שב . הטכנאי בשיבוש מכוון, חסכוני בחשמל? כי אבא אומר שכסף לא גדל בעציצים"
 ,ר למשמע קולה של האחותועונה: "ברור, זה טורנדו". שון והטכנאי פונים לאחו

כי החפרפרת פה לא " היא שואלת, "תגיד, זה ממש שקט?ו"ששרועה על הספה בסלון: 
מפייס ביניהם ומניח את ידו על הטכנאי ומפסיקה לחפור". שון מתווכח: "לא, את!" 

של  ופסא הממותגת"ברור, זה טורנדו". כשהטכנאי פונה ללכת עם הקכתפו של שון: 
: "בסדר, ניקח אותו!" הטכנאי באדנות מעושה מכריזזוקר אצבע והמזגן בידו, שון 

מגלגלת את עיניה בחוסר האם שוב נגלית לרגע ברקע, והאחות בחיוך,  עברופונה ל
 .סבלנות

 
מקצוע מבוגר לבין ילד שהוא בעל הבית. שנפרשת לפנינו מתארת מפגש בין איש עלילה ה

, אך אינה נמנית על הנפשות הפועלות. העלילה שוליהיא נמצאת ב –נעדרת -האם נוכחת

תפקיד של בוגר:  גןמגלם במודע ובמופו הביתהלעומתה, הילד הוא זה שמכניס את הטכנאי 

ל הילד רק הוא עומד ומשגיח על ההתקנה של הטכנאי ושואל שאלות על תכונות המוצר. אב

למעשה, בנקודה הזו טמון המימד הקומי של הפרסומת: שון הוא ילד, הוא  –מחקה מבוגר 

תלמיד בבית ספר, הוא מדבר על הוריו ורב עם אחותו; ומן המקום הזה, כילד, הוא מדבר 

כאילו היה מתאמן, כפי שילדים אמורים לעשות, על  ,מבוגר )"בסדר, ניקח אותו"( כמו

ליווינגסטון סוניה ם בוגרים. במחקר על התייחסות לטכנולוגיה, תפקידים ותסריטי

(Livingstone, 1992 )עומדת על כך שבעוד שגברים מתייחסים לתכונות הטכניות של 

נשים מדברות על המקום של  ,)"זה מקרר מהר?", "זה חסכוני בחשמל?"( מכשירים

י כשאמא תראה את המבחן )"כ ן ועל התועלת הנקודתית שתביא להןהטכנולוגיה בחיים שלה

מפורש. אבל העלילה בכן, הן הבגרות של הילד והן הגבריות שלו מוגבלות בעלילה -. אםשלי"(

בית שלבוש -מעמידה את הילד לא רק בצומת גילי אלא גם בצומת מעמדי: זהו מפגש בין בעל

בבגדי פנאי לבין טכנאי בסרבל, בין לקוח ששואל שאלות לבין איש מקצוע שמתבקש להשיב 

 הקרירותבין העובד שהתקין את המזגן לבין מי שמשתרע פרקדן על הכורסא ונהנה מעליהן, 

משמעי: כבן המעמד הבינוני הגבוה, -בצומת הזה, מקומו של הילד חד .מונת הסיוםבת

, וכלקוח שמרוצה מעצמו לא פחות משהוא יאליותווטריכצרכן לא משכיל ששואל שאלות 

  .ליברלית-אויהוא האזרח האידאלי של הכלכלה הנ, תגמרוצה מן המו



 2017 אביב, 16מסגרות מדיה, גיליון 
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, אך את התבנית הנראטיבית הזאתגם היא מאמצת  (2016פרסומת לצבע של "טמבור" )

 שמקבל הוראות מילדה:  קבלן שיפוציםמקצינה אותה כשהיא מתארת 

, לבושה בחולצת בית ספר אדומה, אוכלת עם קבוצת פועלים העובדים עשר ילדה כבת
בשיפוץ דירה. הילדה פונה בפמיליאריות לאחד השיפוצניקים כדי שייתן לה חתיכת 

פה מלא. כשהם קמים לסייר בדירה, היא ה בונוגסת ב , טומנת אותה בלחמניהבצל
למנהל העבודה ומנחה אותו בידענות: "טוב, לפני שאני הולכת עם ילקוט על גבה,  ,פונה

רטיבות(, בוא תראה, התפוצץ פה צינור מעל הפאנלים, כל עם סימנים של )מלטפת קיר 
ר" וממחישה  את תה פה וואחד הצפה, על הבוקי: "היּה נפתחה", היא מפרטתהרו  

המצוקה שנקלעה אליה: "סחבק ישבה כל המבחן בחשבון במכנסיים רטובים". מנהל 
העבודה, אשר הולך בעקבותיה וכוס קפה בידו, מהנהן בהבנה: "אין בעיה, נסדר". 

דרך, כן?" -קיר חשוף ומסכמת אתו: "פה קבענו אינטרפוץ ארבעמצביעה על הילדה 
ועלים: "תעשה טובה, קפוץ לטנדר, תביא לי והוא מאשר. היא מבקשת מאחד הפ

פלס, קה". כך הם ממשיכים לעבור על העבודות שנותרו בדירה )"ואיך אתה מ  ּג'
 (. לבסוף הילדה שואלת:רגיעמ הוא"ברור",  –בשטיכמוס?" 

 ולקיר, איזה צבע הבאת? –
 צבע איכותי, יחזיק לך מעמד שנים! –
 כן, אבל איזה צבע?! –
 של טמבור. סופרקריל –

טמבור." הוא משיב: "ברור,"  רק"יפה, בבית שלי  :בתנועת יד חותכת דגישהה מדהיל
יש מצב שאני ")הוא מתבונן בשעונו(  "והיא מסכמת: "טוב, יש לי הפסקה גדולה בעשר
" ומנהל העבודה מחייך ומאשר בהרמת ,אתן קפיצה לראות איך התקדמתם. בלי נדר

 אגודל.
 

נדו" הילד תירגל אינטראקציה עם מבוגר בהקשר עלילתי סביר שבו אמו אם בפרסומת של "טור

עבר לשיח החיקוי של מנעדרת, הרי שבפרסומת של "טמבור" אין כל רמז למבוגרים -נוכחת

הילדה משתלבת בחבורת הפועלים,  ,בית גמורה. בפרסומת הזאת-הילדה, שמתפקדת כבעלת

ם על הרצפה, מאמצת מובקיאה בהלכות השיפוץ. היא יושבת ע שולטת באוצר המלים המקצועי

אלא שהיא זו שנותנת  –את הרגלי האכילה שלהם, ומדברת עם מנהל העבודה כשווה בין שווים 

את ההוראות. השאלות שלה לא מבקשות לדעת )"תגיד, זה מקרר מהר?"( אלא לוודא שהפועלים 

והנוכחות  ,לוחות הזמניםהמשימות, החומרים ו. הילדה קובעת את מצייתים )"פה קבענו, כן?"(

. ככל שהפער )כשם הסדרה: "בבית שלי"( שלה בדירה היא של בעלת בית שבאה לפקח על הבנייה

דורי מתעתע. מצד אחד העלילה -הציר הביןכך  – ומועצם על ידי הפער המגדרי – המעמדי מתחדד

שמציית מנהל עבודה קחת על מפאסרטיבית, בעלת ידע מתמחה, שבוגרת, מבוססת על ילדה 

, דרך המבחן והילקוט . מצד שני, אין ספק שמדובר בילדה: מתלבושת בית הספרלהנחיותיה

, גם כאן )אך בתוספת רובד מגדרי( כמו בפרסומת של "טורנדו" בחשבון, וכלה בהפסקת עשר.

הבית למבוגר שמקבל ממנה הוראות. מנהל -בעלתכמימד הקומי נבנה מן המתח שבין הילדה ה

אבל לרגע לא מערער על  –קשוב לילדה וכמעט משועשע ממנה המקצוען, גבוה ומזוקן, העבודה 

בסיומה של אחת מפרסומות ההמשך בסדרה )"טמבור אפקטים"(, הילדה פונה אליו  סמכותה.

הבית הלבן אנחנו צריכים לשפץ.  שלי, את vision -ואומרת: "תאמין לי יהודה, עם הידיים שלך וה

טוב, נשים מים לשחור? כי אני על הרגליים משעת אפס". האבחנה בין הידיים לחזון אוצרת 

מבוגרים  כפיפהשעליו מבוססת התבנית הנראטיבית הזאת, כשהיא מ בתוכה את הפער המעמדי

 .עתידם מובטחעובדי כפיים לילדים ש
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 מוזר": "אבא שלי אורייניהיפוך תפקידים 

היא מן המציאות המשפחתית ומקצינה אותה. מסגרת -שואבת אףהתבנית הנראטיבית השלישית 

מבוססת על ההבנייה המקובלת של ילדים כמטאפורה לחדשנות ולעתיד, לעומת המבוגרים זו 

 ומקור למבוכה מתמשכת של ילדיהם ,כסמל לעבר: שמרנים, מיושנים, היפוכם של עדכון וידע

(Ribak, 2001) . ,מציג הורים חסרי מיומנויות  אורייניהיפוך התפקידים העל הרקע הזה

לדים שהם משאב של מול י –אלמנטריותלילדיהם שכושלים בביצוע משימות שנראות  ,וכישורים

מאמצת את  פרסומת של "רכבת ישראל"סדרת  .מזה, ומיומנות טכנולוגית מזהתבונה ו גיוןיה

מנע מכבישים עמוסים יההיפוך הזה. בפרסומת הראשונה בסדרה, הבן משכנע את אביו שכדי לה

 :המבנה דומה (2014) אין צורך להשכים לפנות בוקר, וניתן פשוט לנסוע ברכבת. בפרסומת הבאה

שולחן האוכל כשלפניהם קערות קורנפלקס. כשהילד יד יושבים ל אב מקריח ובנו הממושקף
מריקי: כשמשתמשים האב מפסיק אותו: "טיפ חיסכון, ע   ,את הכףלפיו להכניס עומד 

פונה  ע מרי. על רקע מוזיקת קרקס, מחישבמזלג אפשר להשתמש בחלב בפעמיים", ומ
כדי לחסוך כסף".  הכללצופים: "אבא שלי מוזר", הוא מגלגל לעברו את עיניו: "הוא יעשה 

התמונה עוברת לתחנת דלק בה האב מדגים לבנו, תוך שהוא מטלטל את צינור הדלק 
מריקי, תמיד נשארת עוד טיפה בצינור". ומגביה אותו מעלה: "חוק הכלים השלובים, ע  

". בהמשך האב והבן נכנסים לחניון. כשהשומר הכל!מרי חוזר לצופים ומדגיש בידיו: "ע  
שלושים שקלים לשעה", האב נוסע לאחור ומסביר לבנו: "חניון זה בכניסה מבקש: "

כשהאב מתכופף  .מריקי", ובתוך כך עולה על דוקרנים ומנקב את צמיגי המכוניתלחלשים, ע  
: "אבא, לא בעדינותאותו מוכיח -לעברו ומשכנעלבחון את הנזק שנגרם לצמיגים, בנו פוסע 

 משתלם יותר לנסוע ברכבת?"

סיון שלו לבנו. אלא ישלושה מצבים שבהם האב מבקש להאציל מן הידע והנ הפרסומת מציגה

במקום מקור וכך  –חסכון זה לחלשים מה גם ש –גוחכים משהטיפים, החוקים והמכתמים שבפיו 

וקמצן במקרה הפחות  ,במקרה הטוב ,סיון חיים, האב חוסך במקומות הלא נכוניםישל תבונה ונ

דבר אל ועל ומ מריקי""ע   חיבהבכינוי הוקטן מ ע מרי. ת של בנוטוב, או "מוזר" בלשונו המתחשב

 מבין השניים.והנבון הבוגר שהוא ברור , ועדיין אבא שלו

מעבר למבוכה הכללית שההורים גורמים, ההסתגלות הטכנולוגית שלהם היא נושא כאוב במיוחד. 

של ילדים כ"ילידים" במרחב הדיגיטלי,  ן" מבוססת על ההבנייה'ויזוסדרת פרסומות של "נט

בפרסומת הראשונה לעומת המבוגרים שהיגרו אל המרחב הזה ותלויים בתיווך של ילדיהם. 

  :מארחת שתי חברות, כבת שש, ענתהילדה נראית  ,(2013)בסדרה 

. תנו  ּה לכער  מצובעות את ציפורני ידיהן בלק ושלוש ילדות יושבות סביב שולחן עגול 
: "ענתי, נפל לי האינטרנט, את באה?" ענת מפר את השלווה גברקול תובעני של 

: "סליחה בנות, זה אבא שלי, שוב נפל לו האינטרנט, אני מתנצלתונאנחת מתפתלת, 
אחת החברות  "!קמה תוך שאביה שב וקורא: "ענתי בואי רגע היא .חייבת לעזור לו"

 .רגע לבד"י: "את צריכה לתת לו להיועצת" ו!במשיכת כתפיים: "הורים אתהמזדהה 
 הנהנותמוהן כל בכי קטן, אחרת איך הוא ילמד?" מ: "אי אפשר לקפוץ מאשרתיה יהשנ
הוא לא יירגע עד שאני אגש אליו. הוא לא יכול דקה בלי "ענת מסבירה: זו. לזו 

מסכימות החברות ו" את באה?"ענתי, שב וקורא: אב אינטרנט, בטח בשעות האלה". ה
 נק!" -פו-: "מבצוותא

 

שקורסות זו לתוך זו.  ,(Cohen, 2011) תפקידיםוהיפוך העלילה מציגה רמות שונות של משחק 

ות פרקטיקות של מבוגרים מתרגל ןמשחק תפקידים שבו ההילדות שקועות בברמה הראשונה, 

מהות שנפגשות לשיחה וטיפוח עצמי ברגע של הפוגה. ברמה ישלוש אהיו כאילו ומשחקות 

 וכך. שנקלע למצוקההשנייה, לפנינו היפוך תפקידים שבו הילדה ענת נקראת לסייע לאביה 
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הבוגרות אכן שכן הילדות הן , ממשיה"כאילו"  שמשחק ,)ולא רק הודות ללק הייעודי( מסתבר

כשענת וחברותיה  .רים בגדר הדמיון()גם אם ההורים נות במערך הכוחות שהעלילה מייצרת

כפל המשמעות  אלא להורים שלהן. ,הן לא מתייחסות לבובות ,מדברות על בכי, גמילה ופינוק

( 2013). כך, כשענת כולה ת הפרסומותשכורך משחק תפקידים בהיפוך תפקידים מניע את סדר

ּ   ,משתפת את חברותיה בהרגשתה הוא" עד כי היא  לטו  כי "ההורים שלי מסתגרים, כל אחד וט

הני מהשקט, זה יכול להיות יחברתה מאירה את חצי הכוס המלאה: "ת ,חשה ש"הקן התרוקן"

"תקלה יזומה" בעקבות העשור היפה של חייך". ענת מתוודה: "אני עדיין לא מוכנה לשחרר" ו

על רקע הקושי של המהגרים . !"שהיא גורמת, נשמעות זעקות המצוקה של ההורים: "ענתי

 ,Kiesler, Zdaniuk) התקשורת להעריך את מוצרי סמכותיכולת וש ילילדה הילידה דיגיטליים, ה

Lundmark and Kraut, 2000).  )"שנתיים מאוחר יותר, חברתה של ענתי )"אחרת איך הוא ילמד

כשהיא מלמדת את אביה איך לשלם חשבונות  ,י כאילובוגרת דיה כדי לוותר על משחקכבר 

 (:2015באמצעות יישומון של "לאומי דיגיטל" )

כשחשבון לתשלום בידו ומחשב נייד על ברכיו, מחרחר בסלון  נרדםמכריס מקריח ו אב
"הזן  ,: "שדות חובה לא מלאים"של הבנק ממשקשל שדות מהשמות כבחלום בלהות 
מתעורר  , והואהמחשבמכסה בחבטה את  טורקתמתקרבת מאחור, בתו שם משתמש". 

מה יהיה?" נו, : "תובעת ממנו אהיידיה למותניה, כש. ופוער את עיניו הכחולות בבהלה
תובעת , תסכולראשה ב ניעה אתמ לדההי .מגמגם: "השדות...  החשבונות..." והוא

!" "ו... קאט החשבון שבידו: אתבטלפון החכם " מצלמת !"תן, תן :סבלנות בחוסר
 משיכהומ אישור מהבנק: "יש לנו את זה!"סימן עם מציגה לאביה את מסך הטלפון 

-: "טו  . כשהאב נועץ את מבטו במסך ומעריך: "טוב!" בתו מהדהדת בטון מזלזלהלאה
  .כשגבה מופנה אליוומגלגלת את עיניה  או ב"

הילדה  ,ואינה בשלה לפרידה מהיתיהוריה באכפתיות אמטפלת בלעומת ענתי המתוקה, ש

 –למגבלות של אביה, שמוצג במלוא "מפסידניותו": אפור, רופס, נוחר  בזה בפרסומת של "לאומי"

מבצעת את הפעולה הבנקאית שמצטיירת כתכלית  לדה, היוקצרת רוח ומאותגר טכנולוגית. יעילה

ועוזבת את אביה לנפשו. בניתוח המעבר , מתקדמת )מטפורית ועלילתית( )"צלם ושלם"( הפשטות

חצוף דימוי של ילד קרוס עומד על כך ש ,(Cross, 2004מדימוי הילד החמוד לילד ה"מגניב" )

בל חשיבות מיוחדת עם המתירנות של המאה העשרים. לדבריו, הדימוי שיקף הכרה של ישובב קו

ה ב"רגעים יהמבוגרים במורכבות של שלבי ההתפתחות של הילדים וסיפק להם הנאה של צפי

מאמצת פרסומת של "לאומי דיגיטל" ה. הילדים בדקו ואף חצו גבולותהאנארכיים" שבהם 

של הילדים  ואותנטית ִיצריתכמיהה  ייצגהשמתאר קרוס  ההחוצפגיון דומה, אבל יהלכאורה 

. (Alexander, 1994, וכך מעירה גם 2004ההורים )להם  מספקיםאותם , אשר צריכההלמוצרי 

שלהם,  יוריינחוסר סבלנות לפיגור האו הוריםההתנשאות על  כאן, לעומת זאת, החוצפה מבטאת

אישמתפרש בהקשר הזה כילדותיות  דורי -באירוניה שהופכת את הסדר הבין .תהורי מסוגלּת-וכ 

 ,מייגעים את ילדיהם שנאנחיםהמביכים והמאותגרים ההורים  ,(Goffman, 1979אר גופמן )ישת

שהם מצליחים לגייס, הילדים נזהרים בלשונם  נימוס. בשארית המגלגלים עינייםמתפתלים ו

, בתוך העלילה נזקקים להם אלהכאשר  ,אך עדיין חושפים את ערוות הוריהם ,)"אבא שלי מוזר"(

 דיאדית האינטימיתם מדברים אלינו, יוצאים מהמסגרת הילדיהאילו ו – לכאורה בדיסקרטיות

 הוריהם.ראשים של המעל  –המבוגרים  –וכמו קורצים לצופים 
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 "תגיד, מאיפה אתה מבין בזה?": תפקודיהיפוך תפקידים 

מתרחקת מתסריטים שמעוגנים במציאות המשפחתית התבנית הנראטיבית הרביעית והאחרונה 

עמד על כך שבמשפחות אם גופמן והחברתית ומלהקת את הילדים לתפקיד של מאמנים פיננסיים. 

"לתכנן או אפילו  לילדים אין כל טעם בנטל, עד כילבדם נושאים ההורים מן המעמד הבינוני 

היפוך (, הרי שבp. 4 ,1979לחשוב הרחק לעבר העתיד... לכאורה הילדים נמצאים בחופשה" )

בשורה מתארכת והילדים הם שדואגים לעתיד.  ,נטועים בהווהקצרי רואי וההורים  ,דיתפקוה

נהוג כיצד ל, ילדים מנחים מבוגרים והולכת של פרסומות לבנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות

כל נגיעה  ילדיםומשמשים בעבורם השראה לשגשוג ולהגשמה בהקשרים שאין ל בתבונה כלכלית

 : (2013מדיקל )  AIGכמו הפרסומת הבאה של ביטוח ,אליהם

תכולת העיניים לוקחת קוביה שהניח  שההא .בקוביות בונים יחדכבן חמש  שה וילדא
"לא " !: "אמא, הרסת לי את הבריאותמבנה שהקימה, והוא מוחהכדי להשלים הילד 

ומדגים באמצעות הקוביות: "זה ביטוח בריאות  מרצין וא, והמשועשעתהגזמת?" היא 
פיות: "זה יאבל הוא מוריד צ, ". "איזה יופי", היא מתרשמתבסיסי של קופת חולים

שלים", אבל הוא ממש לא מספיק בלי ביטוח משלים". היא מניחה קוביה: "הנה, מ
אינו שבע רצון: "משלים זה לא מלא. בשביל כיסוי מלא צריך גם ביטוח פרטי. הבעיה, 
שמשלמים פעמיים: גם על זה, וגם על זה" הוא ממחיש. "אז מה עושים?" היא שואלת, 

  AIGוהוא מחזיר את הקוביה הכחולה שלקחה כך שתשוב ותשלים את המבנה שלו: "
סוי כמו שצריך". האם יל מה שצריכים, וגם מקבלים כמדיקל, גם משלמים רק ע

משיב בבדיחות: "קוביות,  בנהו אחוזת התפעלות: "תגיד, מאיפה אתה מבין בזה?"
 אמא, כל ילד מבין בזה!".

 
גילו הצעיר של הילד: הוא יושב עם אמו על הרצפה,  כמו בפרסומות הקודמות, גם כאן מודגש

הוא מסביר ו – ותיילד ומראהו צעיר, חיתוך דיבוררקע צעצועים נוספים, כשב ,משחק בקוביות

מעבר בבירור  הםמוצרים כלכליים ש – לאמו מה בין ביטוח בריאות בסיסי, פרטי ומשלים

אינו משרת כאן למבוגרים שמיועדים  יםשנוצר מכך שילד מקדם מוצר מתחאלא שהלהשגתו. 

 –דניאל איצקוביץ' שון גיטלמן או מריקי, ענתי או ע  כמו  –ילד  ומטרות קומיות, שכן הילד אינ

את הבחירה  נועדו להבנות ,"כל ילד מבין בזה"כי קביעה ה, הקוביות, וילדה .אלא סמל של ילדות

מזדהה עם אינו הילד  , בתבנית הנוכחיתכן-אםכמשחק ילדים. , הפיננסית כעניין של מה בכך

הסמלי: מושא לדאגה -שחק בתפקיד עצמומבמקומם, אלא  אוריינימבוגרים, מחקה אותם או 

ההבניה הזאת מתחדדת בפרסומת של מרכז הידע  פשטות.לישירות ובהווה ובעתיד, וסמל ל

עיניים תכול כבן שש, (. בפרסומת מוצג ילד 2013לחינוך פיננסי של בית ההשקעות "פסגות" )

שנראה כמו בית השקעות, כשעל אחד הקירות כרזה של המרכז  חלללחן בויושב על ש ,חולצהו

איך חוסכים כסף  "כמה צריך להפריש לפנסיה?לחינוך פיננסי. הילד פוצח בסדרה של שאלות: 

"איך דואגים לעתיד מבחינה פיננסית?" ולבסוף: מה עושים כשהריבית נמוכה?"  שיספיק לדירה?

אני ילד! מה אני מבין בזה?" , "אין לי שמץ של מושגמשיב לעצמו: , לחן בתנופהוקופץ מהש הילד

כשהוא תלוש ממרחב הפעולה  .מה התירוץ שלך?" –כבר לא ילד  אתה"אבל  :פונה אל הצופהו

שוב הילד  –בית ההשקעות  –איננו מתמזג עם הרקע  אך –חדר, המטבח, הסלון ה –הטבעי שלו 

ת ילדותיים לגיטימיים, שכנגדם מרומזת הופך לסימן רטורי. ברובד אחד, הוא מסמן תום ותמימו

הוא הילד ברובד שני,  השקיע זמן וכסף בתכנון העתיד.לקורת על חוסר הנכונות של המבוגרים יב

"מקום  –מרכז לחינוך פיננסי נגישות של התשובות שמציע הלפשטות של השאלות ומטפורה ל

  .אחד עם התשובות לכל השאלות"
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מובנות כ ביטוחיות והפנסיוניותכדי להציג את הבחירות ה שמגוייסות לצד פשטות וישירות

 הילדים מסמנים עתיד ותקווה, מימוש והגשמה של חלומות באמצעות כלים פיננסיים. ,הןאלימ

. פס הקול של ( משתמשת בילדים ברוח זו2013פרסומת של קרן בנק לאומי לעסקים קטנים )

לכאורה על ידי  תמושרכל שורה שלו (, ש2010הפרסומת הוא השיר "מכתב לאחי" )עילי בוטנר, 

 :בפרסומתילד או ילדה 

 ,)"אל תפחד, תשאף לדעת/אל תדאג, עוד תקיים"( אדריכלית בונה מודל במשרד ילדה
במטבח  תמבשל פיתש הדין יושב עם לקוחות במשרדו )"מי שבידו לגעת"(, ילד עורך ילד

כלשהו )"אל תפחד ימים במשרד יושב )"יש שבליבו עוד לנחם"(. ילד  מקצועי
ילד מאמן כדורסל מעודד את שחקניו ומחבק אותם )"שנה  ,יבואו/ועונות"(

ילד פסיכולוג מקשיב למטופל בקליניקה  .תחלוף/אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף"(
ילד מעלעל במסמכים במשרד )"מה תביא איתה הנה באה השעה"(, /)"וזה הרגע

ילד רופא  תחת למכונית )"מה ימיס את הדממה"(.הרוח"(, ילד מכונאי שוכב על עגלה מ
)"ויש סיבות לכל דבר"(, הילדה האדריכלית )"יש  מרפאהשיניים מטפל עם סייעת ב

חלום שלא נגמר"(, ילדה מעצבת אופנה בסטודיו )"בסוף הדרך עוד תהיה מאושר"(, 
: ופיםעוצר ומסביר לצ השפית )"מאושר"(, המכונאי )"בסוף הדרך עוד תהיה"(, המאמן

 ., המאמן )"מאושר"(הפסיכולוג )"מאושר"( גיע לשום מקום",בלי לחלום, לא נ"
 

משחק התפקידים (, Cohen, 2011, שהוא משחק מדומיין בקרב ילדים )לעומת משחק התפקידים

 בכאילו-מהותיאתרגול של שיחת באין מדובר בחיקוי או  .מפגיש ילדים עם מבוגרים בפרסומת

ס כאשר מבוגרים הפריעו משחק קרהשבה , "ויז'ןונט"לחן הטיפוח, כמו בפרסומת של וליד ש

מבוגרים  ילדים עובדים מולהשבו  ,היפוך בלתי אפשרימוצג של "לאומי" והפרו אותו. בפרסומת 

מציעות השיר מלות  .)שפית, מאמן( יהםואף מעלמעצבת(  ,)אדריכלית ם, לצד)פסיכולוג, עורך דין(

הילדים אינם חולמים, אדרבה: הם . אבל )"שלא נגמר"( משחק התפקידים כחלום לפרש את

שן  שהחלל שהותירה) המאמן-כפי שמבאר הילדמוצגים כמי שכבר הגשימו את החלומות שלהם, 

כן, גם כאן הילדים אינם -אם : "בלי לחלום, לא נגיע לשום מקום".(ניכרהחלב שנשרה לו עדיין 

 we want our children : "שלווהם ההגשמה  ,יוהם החלום על :אלא הם מטפורה לעתיד ,ילדים

– and all children in this nation – to know that the only limit to the height of your 

achievements is the reach of your dreams and your willingness to work for them".2  

שהיא  חברתית, הפרסומת מציגה את חלום הילדות כפעולה של מישל אובמהאלו  רוח דבריהב

במציאות כלכלית כתנאי להצלחה לא כדמיון ופנטסיה, כעונג לשמו, אלא  –מטרה השגת אמצעי ל

 –גם אם תכליתיים וממוקדים  – גדולים יהםחלומותכך  ,קטניםככל שהילדים ליברלית. -אויהנ

 ין בסיום.ימבטיח הקר-מסבירבחלום גדול", כפי ש"כל עסק קטן מתחיל והרי 

 

" של בנק קרן פועלים לעסקים" ו"בנקאי אישי לעסקיםמניעה שתי פרסומות של "דומה משוואה 

עליה: "בפעם הראשונה שראית את -ן מדבר אליהימוצגת ילדה והקרי ,בראשונה(. 2016הפועלים )

חלפת בנערה, ו)הילדה מ גדולה שלךד, הבנת שמוזיקה זו האהבה הכי סבא שלך מנגן בעּ

הנו כמוך, ותמיד י... את האהבה הזאת רצית לחלוק עם עוד אנשים, שיחלפת בבחורה צעירה(ושמ

עשית את זה מכל הלב ובחיוך רחב. וכשגדלת ורצית לפתוח חנות גיטרות משלך, רצית בנק שילווה 

ָגן )פרזנטור( של שמדברר את הילדה שהתבגרה ין יהקר ."אותך במסירות וביחס אישי מוחלף בַיצ 

"כדי שאתם תמשיכו לעשות את לפנות לבנקאי האישי  קטניםהעסקים הבעלי מזמין את הבנק, ש

ין יהקרשוב ו טייפ-ילד שמפרק מכשיר רדיו ה מוצגישניפרסומת ה". במה שאתם באמת אוהבים

ִּ  עליו:-מדבר אליו )הילד מוחלף  של הדברים כו  נו  פ  "מאז שהיית ילד, אהבת לפרק ולנתח את ה
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רק שלא  !סלולר'-וכשגדלת, הגשמת חלום ופתחת את מעבדת 'גדי בנער, שמוחלף בגבר צעיר(...

בעלי מכריז: " היצגןעל רקע התור במעבדה של גדי, תכננת שהעסק שלך יצליח כל כך מהר". 

כמימוש של מציגות את העסק הקטן הפרסומות שתי . "עסקים קטנים, אל תפחדו לחלום בגדול

תוך העסקית כנאמנות לצו הלב.  קריירההאת  בנותחלום ילדות, ומשתמשות בילדים כדי לה

יוצרת זיקה בין ילדות , אמנות ומסחר, הפרסומת טכנאותטשטוש בין תחביב ועבודה, סקרנות ו

להם הזדמנות שניתנת להצעירים יזמים השפתחו החנות והמעבדה הופכת את לאותנטיות ו

 "באמת אוהבים".  םשהאו, במלים אחרות, לעשות מה  ,שבתוכם להקשיב לילד

 

כרוכה בהבנייה של כמאמנים פיננסיים וכמודלים להצלחה עסקית  הילדיםהבנייה של אם כן, ה

המבוגרים כתועים וחסרי אחריות, וכמי שלא השכילו להפוך את חלומם ותחביבם למקור פרנסה. 

 מאמציםליברליים ש-כוחות ניאואותם  –הבנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות באופן אירוני, 

שוויון שכמוהו לא ראה המערב למן המשבר -ופוערים אי ,הון מחלחל כלפי מטההשיח לפיו 

הם שמתארים את ההכרעות הפיננסיות שעומדות בפני  –( 2015)הארווי,  1929הכלכלי של 

מקדמים תכניות של "אוריינות פיננסית" כתרומתם אזרחים מן השורה כ"משחק ילדים", ו

אי במתאפיינת בסיכון וש ,כלכלית נזילה ומעורערתמציאות על רקע של  להעצמה של הציבור.

, הפרסומות משתמשות בילדים כדי להאשים את ההורים (Bauman, 2000; Beck, 1992וודאות )

באמצעות ייחוס של פשטות )"כל . מה התירוץ שלך?"( –בהתחמקות מאחריות )"אתה כבר לא ילד 

ילד מבין בזה"( ואותנטיות )"מה שאתם באמת אוהבים"(, הילדים אמורים להמתיק 

טב כלכלי מק-את הגלולה המרה של סדר חברתי ,בו בזמןידענית וילדותית שהיא  ,באסרטיביות

 .חסר מנוחו

 

 ורטוריקה של כנותהפרסונה המסחרית של ילדים 

משתמשות בילדים כדי לקדם מוצרים  –טקסט יקר ומחושב  –כן שפרסומות -ראינו אם

שמעבר  ,נראה ?הזו הילדית מסחריתהפרסונה הכיצד ניתן להבין את שמיועדים למבוגרים. 

בין פרסומות המפתח טמון באבחנה ש –על הזיקות שביניהן  – לתבניות הנראטיביות השונות

לבין פרסומות למוצרים פיננסיים. במישור הראשון, שבו פועלות פרסומות  יםמוחשי מוצריםל

שירותי וכלה ב ,אביזרים וחומרים לביתדרך  ,ומתנות ממזון –שמקדמות מוצרים מוחשיים 

לטשטש  יםמאפשר יםילדבסביבות החיים שלהם. ה יםממשי יםילדמוצגים  – תחבורה ותקשורת

מוצר לאת תשומת הלב  הסיטולשל המבוגרים  באלו-איוצייחוד האתני, המעמדי, המגדרי וכאת ה

או  –ה להזדהות פָ מחייב את הצו אם אידאלית היהשייצוג של  ,(. קוק מסבירCook, 2011עצמו )

תה רוצה לראות: יה רואה את מה שהי. כאשר מציגים ילדים, לעומת זאת, הצופָ האידאלעם  –לא 

 יזותהרמ; יםנעדר שהםגם כ וכחיםים נרמבוגה ,בל בפרסומות שניתחנואילד שבא על סיפוקו. 

. במובן הזה, אלא להיפך, מתוסכלים וחסרי סבלנות ,שבעי רצון אינםוהילדים  בוטות ותהמעמדי

, הידרש להעריך ולשפוט את עצמתלמסך בלי ש הפָ לא למשוך את הצו ונועדים שבפרסומות הילד

בורמן,  לדברי אריקה(. Burman, 2012) הה לשפר את עצמפָ לעודד את הצו םאדרבה, תכליתאלא 

 ונהנית מכך, אלא שהפרסומת מלמדת אותה איך להביא את מרוצהה רואה ילד פָ לא די בכך שהצו

 ,מנתחת בורמן ןשאות ,ת אבקת הכביסהולכלל סיפוק וכיצד לגדל אותו נכון. פרסומ הילד

ומלמדות את האם כי "לכלוך  ,"ילדיםהת שיח התפתחותי שלפיו "משחק הוא עבודתם של ומנסח
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 פעולהבני המעמד הבינוני. בדרך זו, רכישת אבקת הכביסה הופכת ל ,הוא טוב" עבור ילדיה

-בסדר הניאונה בגדר אזרחות טובה ייומית ה-היום צריכהה כאשר ,של שיפור עצמי תמוסרי

דיוק בבחירת צריכה כגאולה:  –כמובן מאליו  –הפרסומות שניתחנו מציעות אף הן  ליברלי.

 דבקים בו.האת הזהות המעמדית של  אשרריזמן והמותג יחסוך 

 

ומה סדר דורי חלופי?  משרטטיםחילופי התפקידים שניתחנו האין הדורית?  םזהות בדברמה אבל 

חדד מאמנם קרנבלי טין, ההיפוך החכמו שמלמד במשמעות השיפור העצמי המוסרי בהקשר הזה? 

תורם לשימורו הוא בה בעת  , אךשל הסדר החברתי טבעו השרירותיאת  –כזמן מחוץ לזמן  – לרגע

(Bakhtin, 1984 .) ,אלא  ,ההיפוך שמציעה הפרסומת אינו בגדר תיאור של מציאות חברתיתאם כן

שבהם ילדים מזדהים עם מבוגרים, מחקים או שלל הייצוגים (: Schudson, 1984הבנייה שלה )

לא רק שאינה מוחקת את האבחנה בין ילדים משמשים אתנחתא קומית ש אותםמחליפים 

ענתי גם כש :הורים או סביםהילדים בפרסומות אינם  .למבוגרים אלא היא סיבת הקיום שלה

זהו הומור  .החוכמה מובאת מפי עוללים"לא מוכנה לשחרר" וע מריקי מעיד כי אבא שלו "מוזר", 

שמציע החלפה זהירה מאד, מוגבלת ומודעת לעצמה. כשם שחילופי תפקידים מגדריים הם בגדר 

 ,Scharrer, Kim, Lin and Liu) בזמן ובמקום מהשתחו חריגההומור כל עוד ברור שמדובר על 

ההומור "עובד" דווקא משום שההחלפה אינה אלא קרנבל. הילדים אינם  ,, כך גם כאן(2006

אזרחים למופת מתפקדים כהם  ועם ילקוט ותלבושת בית ספר, ו תעם לק לילדאדרבה,  –מבוגרים 

שבה מי שלא קונה )נכון( ננזף ונקנס, שבה ההיררכיה שהיא מולדתם, ליברלית -אויבמדינה הנ

 .סיון, ידע והבנהימיומנות טכנית מחליפה נשבה ו, היא עובדת חייםהמעמדית 

 

, הלוואות פרסומות למוצרים פיננסיים הילדים מקדמים אפיקי השקעה, פוליסות ביטוחב

כך צובר מופרכת,  ת הפרסומתועליל , יתרונותיו עמומים. וככל שהמוצר מופשטותכניות חסכון

, תנעדר סמליות לא מזה. עתידהמזה, ושל  תמימותכביטוי של  יםנפח המימד הסמלי של הילד

הפיננסית הפרסומת ואולם , כמובן, גם מילדים שמקדמים מזגנים או ממשקים להפקדת המחאות

 ים. כאשר ילדשלםמשחזרת מצבים שאין להם כל אחיזה במציאות, והם בבחינת סימולקרום 

 כסמל של תמכל סממן ייחודי ומוכלל נתמרוק םדמותסמכא לענייני השקעות, -ניב יםמשמש

 פיתתהכפי שחכום וציניות, מִת  פיםוחאת האמת"  ים, "מי שתמיד אומרישירותו אותנטיות

בביטויים בלתי צפויים, ברגשות עזים, בספונטניות  תאפייןמ שיח הכנות הפרסומת שבה פתחנו.

, שלפרסומות נוח לייחס לילדים שיח ; אלו מאפייני(Katriel, 1986, 2016; 2013בפשטות )כצמן, ו

 התדמית התאגידיסרטון  ממחיש, כפי ששנוי במחלוקתבמיוחד ככל שהמסר והם שימושיים 

 :(2014"דשנים מתקדמים: עוד דבר טוב שהתחיל בכי"ל" )

 ה מחוייטתבחליפ אשה. לפניושולחן אוכל והופך במנת הספגטי שליושב כבן שבע ילד 
אורי " עולם?מיליוני ילדים רעבים ב ישרי, תאכל! אתה יודע ש: "נו, אּמתחננתו נכנסת

מושך אותה לעבר " הוא לוקח את ידה, , בואי!"אבל סבתא, העולם משתנה מתעורר:
 ,, ומסביר: "אנחנובטבורו מגדל דירות מודרני מצביע על: "תראי!", יות פורחמנשדה ח

: מבולבלת אחריוהסבתא פוסעת  .פיתחנו דשנים מהמתקדמים בעולם" ,הישראלים
כיתוב "שדות הדרום". המשאית גדולה ועליה  חוצהשדה את ה איפה אנחנו?""אבל 
 מעבר למשאית נפרסים שדות אורז "בוקר טוב!" והנהג משיב לו בצפירה.פף ומנ אורי

ִנייםכובעים באיכרים  מעובדים בידי : "את אחריו סבתואורי ממשיך לגרור את . קו 
יותר יבול מהשדות שלהם".  רואה? בעזרת הדשנים האלה חקלאים מוציאים הרבה

קורא את הכיתוב והילד  ה שרתומה ליק,מעגלשקי דשן פורקים  אחרים אסיאתיים
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 ומגונן על סבת אוריפוסעים בשביל כש הם". Made in Israel – : "בבקשהשעליהם
ופורץ בצחוק. מהשביל הם נכנסים לבקתה רחבת  ,מפני יק שמתקרבומושך אותה 

באפריקה. הסבתא נפעמת  ידיים וכשהם יוצאים מעברה השני מסתבר שזהו בית ספר
ליוני ילדים בארץ ובעולם." על רקע יאוכל למ ואורי מסביר: "את מבינה? ככה יש יותר

א, : "סבתמתפנקמתיישב ושחקים ואוכלים, אורי חצר בית הספר השוקקת ילדים מ  
אפשר כבר לחזור הביתה? אני ממש רעב". סבתא עונה לו במטבח: "אז תאכל!" והוא 

 הספגטי. נועץ מזלג במנת
 

, ישראלקורת ציבורית באשר לדרך שבה בעלי כי"ל מנצלים את משאבי הטבע של יבִ בתגובה ל

לספר כדי  – 3מדומיינת ישראליותשל  תתמצי קקששמו מז –רי אּמגייס את הילד הסרטון 

כדרכן של על שימוש במשאבים בדרך שמיטיבה עם העולם ומפארת את המדינה.  מעשייהלסבתא 

סמלים של קידמה  משרשרת(, העלילה Goldman and Papson, 2006פרסומות תאגידיות )

מחיקה של ההקשר הפוליטי ( תוך p. 347סביבתית )וקיימות  , קהילה גלובאליתטכנולוגית

מהמטבח אל העולם, מההווה אל העתיד ו ואורי מוציא את סבתמויים. רצף הדיוההיסטורי של 

בדרך תפתחות. מ"שדות הדרום" באסיה ובאפריקה הב יתישראלאת פירות הקדמה ה ציג בפניהמו

כמעודכנת, עצמה  החברהכקלישאה מיושנת, ואת  כי"לחברת קורת על יהסרטון ממצב את הב ,זו

חלוצי ואופטימי  אורי מאמץ שיחתוך היפוך דורות היסטורי,  וישראלית. –מתקדמת, מיטיבה 

אורי הילד סיון להחליף את יכל נאבל האמונה של הדור הצעיר; -נתט  שעומד בסתירה לציניות ִק 

חיוני  –סמל התום  – הילד , עד כיהטיעונים הללו תפורים יחד בחוט כה רופף וגסבמבוגר מגלה ש

הסרטון מחדד את המהלך של הפרסומות כשהן בדרך זו, לשכנע אותנו בתוקף שלהם. כדי 

 . רטוריקה שיווקיתמחברות בין ילדות לתום, בין תום לאמינות, ובין אמינות ל

בה בעת, הסרטון מחדד את השבריריות של אותו מהלך עצמו. כפי שתמר כתריאל מבחינה 

ום לאמינות אינו מובן במסגרת הדיון שלה בישירות של סגנון הדיבור ה"דוגרי", החיבור בין ת

מאליו אלא הוא פועל יוצא של תנאים היסטוריים ותרבותיים, כמו אלו שבמסגרתם התגבש סגנון 

אפשר להצביע על נתק בין התכונה  ,(2013(. בעקבות כצמן )Katriel, 2016הדוגרי הישיר )

לא כל שכן במצב שבו עצם הביקוש המודע והמחושב  –הפסיכולוגית תום לביטוי הרטורי כנּת 

שהבחירה  ,לכנות מתריע על אפשרות של שימוש מניפולטיבי בתום ובמי שמייצגים אותו. מכאן

ששמו בפיהם.  להשתמש בילדים בפרסומת היא כשלעצמה מאותתת על המופרכות של הדברים

במילים אחרות, הליהוק של ילדים לתפקיד של מאמנים פיננסיים חותר תחת אצטלת התום 

(, הילד ה"יודע" אינו ילד Higonnet, 1998שחיונית לשימור אמינותם. כפי שהראתה היגונט )

תמים. באופן פרדוקסלי, אם כן, ילד שהוא מאמן פיננסי אינו יכול לשמש עוד סמל לישירות 

 טות.ולפש

אלא  ,שבפרסומות לא נועד להצביע על ערוות בגדי המלך החדשים הילד הסמלי הישיר והכןכך, 

ּ  יה עלילהאנו מגלים שלמעשה ה ,כךכדי , להסוותה. תוך להיפך מבוגרים על : ניםא על פיטר 

 Why של סוזן ניימן ספרהכותרת  לגדול ולשאת באחריות לעתידם ולעתיד ילדיהם. תקשיםשמ

grow up? (Neiman, 2014 ) ?הפיננסיותהפרסומות מבטאת את מבנה הרגש הזה: מדוע לגדול 

מחייבת התמודדות עם הפער לומדת ניימן מקאנט, . בגרות, מעלות את השאלה הזאת במלוא עוזה

סיון, שמלמד אותנו שלעתים ילבין הנ ,שבין אידאלים, שמנחים אותנו כיצד ראוי שהעולם ינהג

, בין דוגמטיות לבין ציניותהאדם הבוגר משכיל למצוא לו דרך רחוקות בלבד הוא אכן נוהג כך. 

במציאות ובתנאים של חוסר ודאות וניהול סיכונים, במיוחד  מאתגרתמשימה  – בין הטפה לייאוש
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ההתבגרות הנה בגדר  שבו במצב זה,בעלי הכח מעדיפים נתינים על פני אזרחים בוגרים.  שבה

מפקידים בידי ילדיהם את תפקיד המבוגר האחראי: מבוגרים נקל להבין מדוע "אידאל חתרני", 

את שירו של  (p. 32 ,2014)ניימן מצטטת , "תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים"

כשורה בעולם  שהכל ספרותמהפיננסיות פרסומות ה ,המבוגר-הילד באמצעות .(1994) דוד דאור

עולם שבו ניתן לערוך את הבחירה הצרכנית המושלמת )עם קצת , שאותו ילדים מנהלים ומבינים

 . אם חולמים אותם בצורה ממוקדת ותכליתית 4"חלומות מתגשמים"בו וש ,אימון(

מוחשיים. הלראות את הפרסומות הפיננסיות כרגע האמת של הפרסומות למוצרים  ֵאפואניתן 

שהן פועלות לאישרור של  תוךמשתעשעות בחילופי התפקידים בין הורים לילדים  האחרונות

דורית, שאותה הן מאתגרות לרגע, בצחוק. אבל העוקץ טמון באי הנוחות, בחשש -ההיררכיה הבין

ים הילדההצגה שמאתגרת את הסדר איננה הצגה אלא היא המציאות עצמה. האם שמא 

כדי )מהגרים( בדיחה? האמנם הם זקוקים למבוגרים  באדנות הם בגדראל הפועלים שמדברים 

ומוציאות  קרנבל? הפרסומות הפיננסיות זונחות את השלהם בארצם)הילידים( שידריכו אותם 

קשים מבוגרים שמתלרגע במצבים מוגחכים, אלא -את המרצע מן השק: לא עוד ילדים כמבוגרים

ניתן  ,אבחנה הזו. על רקע הימיםחולמים ומגש, תמימים, כניםסמליים: ילדים לצד  להתבגר

מוחשיים הדורי. בעוד שהפרסומות למוצרים -גיון התרבותי שבאתגור הסדר הביןיהלפרש את ה

 –בילדים שמזדהים עם מבוגרים, מחקים או מחליפים אותם  – דורית-עמימות הביןמשתמשות ב

רצינות העמימות בשיבות על שאלת מ להשקעות ולביטוחיםהרי שפרסומות  ,להומורכמשאב 

 שמכוחה ,ליברלית-ל הכלכלה הניאוהוודאות וחוסר היציבות ש-אי י. בתנאֵ אופן חד משמעיוב

-נשלחים לפתות מבוגריםמטפורה לתום ולפשטות שהם ילדים פועלות,  הפרסומות הפיננסיות

  .לא-ילדים בארץ לעולם
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 הערות

                                                           
של המאמר על והשופטים השופטות  תולארבע , לד"ר אבי מרציאנוהמחברות מבקשות להודות לפרופ' תמר כתריאל 1

 .לו םתרומת
2
. מלניה טראמפ, אשת המועמד 2008מובאה מנאום מישל אובמה, אשת המועמד הדמוקרטי דאז ברק אובמה, בשנת  

כמעט מלה במלה, מה שמרמז על כך שההבניה הזאת של  2016 -הרפובליקני דונלד טראמפ, אימצה את הרעיון הזה ב
 וגיים.ליברלי מעבר לגבולות אידאול-חלום הילדות מהדהדת את מבנה הרגש הניאו

3
מ"אורי מורי" של לאה גולדברג ואריה נבון, דרך "עקרה" של המשוררת רחל ועד "הוא הלך בשדות" למשה שמיר.  

 חוקרי פולקלור ישראלי, כמו דן אלמגור, דוד אסף ואלי אשד, כתבו על המעמד של שם זה, וכן עוז אלמוג.
4
 לעונה השלישית של "כוכב נולד". 2005אור בשנת -"חלומות מתגשמים" הוא שיר שכתבה מירית שם 
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 מאמר מקורי

 

בין שדרני היפוך תפקידים בשיח ש ": שמרו על עצמכם שם בדרום"
 הרדיו החינוכי והמאזינים בזמן חירום 

 

 *אלה בן עטר

 

 תקציר

 

"קול הנגב" חינוכי הברדיו  שיח של שדרנים עם מאזיניםבוחן הנוכחי הינו מחקר איכותני ההמחקר 

תחנת הרדיו "קול הנגב"  .(2012"עמוד ענן" )במכללת ספיר )הסמוכה לשדרות( במהלך מבצע 

שחלקם בחרו במהלך המבצע הצבאי  ,מופעלת בעיקר על ידי סטודנטים לתואר ראשון בתקשורת

החידוש במחקר זה הוא בחינת השיח להישאר ולהמשיך להפעיל את שידורי התחנה תחת אש. 

 מתחום החוסן.  תיאוריואוריות מתחום התקשורת ותיהמשודר ברדיו מפרספקטיבה משולבת של ת

נותחו השיחות שהתקיימו  ,שהתקיימו במהלך העימות הצבאי ,מתוך מדגם רחב של שעות השידור

פורמט( של ההתבנית הרדיופונית )בשידור בין המאזינים לשדרנים. שאלת המחקר עסקה באופן שבו 

הבסיס התיאורטי . במצב החירוםהחוסן עקרונות לביטוי  נתנהתכנית שיחות עם מאזינים 

 הובפול ועמיתיושגובשו על ידי חמשת עקרונות החוסן והמתודולוגי לניתוח השיחות נבנה על 

(Hobfoll et al., 2007)ביטחון, רגיעה, מסוגלות, לכידות ותקווה. ה: הגברת . עקרונות אלו הם 

בעבר ) רכי המאזינים שעלו לשידור היו ברובם סטודנטים ממכללת ספי ,ממצאי המחקר מראים

אך המשיכו להאזין לתחנת הרדיו באמצעות מחוץ לטווח האיום, שהו שבזמן הלחימה  ,(בהווהו

ואיום ממשי לחייהם בכל תקופת המבצע במטרה לפעול  השדרנים עצמם שידרו תחת אשהאינטרנט. 

 .למען חיזוק החוסן של מאזיני הרדיו החינוכי

כך שבו זמנית השדרנים רואים את עצמם כמחזקים את הקהילה על  ,בין היתר, מצביעים םממצאיה

מיכה מקהל המאזינים תשל תושבי האזור ושל הסטודנטים ממכללת ספיר ומקבלים בעצמם 

הסטודנטים העולים לשידור. התמיכה והעידוד להמשיך בפעילות התחנה מגיעים בעיקר 

המחקר מדגישים את הפונקציה  ממצאימהסטודנטים לשעבר הנמצאים מחוץ לטווח איום הטילים. 

שבאה לידי ביטוי במערכת היחסים בין  ,יהדינמית האינטראקטיבית של תחנת הרדיו החינוכ

 השדרנים לקהל המאזינים. 

 

 

 

 

_______________________ 

 מכללה האקדמית ספיר( הellabenasher@gmail.com* ד"ר אלה בן עטר )

mailto:ellabenasher@gmail.com
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 מבוא

בתושבים הפגיעה האפשרית  .ישראל עם מצבי לחץ על רקע ביטחוניאזרחי מתמודדים ומתמיד מאז 

היא כן ו ולגבולות, עימותהסמיכותו למוקדי מבעיקר , המגוריםמושפעת מאזור אלא  ,אינה שווה

קיים בעיקר באזור שדרות ועוטף עזה, בדרום הארץ, מדיניים משתנים. ותלויה במצבים פוליטיים 

האזור . מצב זה מציב בפני תושבי 2000-מאז ראשית שנות היד של ירי רקטות וטילים איום מתמ

נדרשת מהם לא רק יכולת התאוששות מאירועים  :ואנשי המקצוע אתגרים רבים בכל תחומי החיים

להמשיך  שיאפשר להםחוסן אלא גם פיתוח  ,חוזרים על עצמם בתדירות גבוההש ,מסכני חיים

יום חרף האירועים המפרים שגרה זו -שגרת חיי היוםעל בתפקוד נורמטיבי ולשמור על האיזון ו

(Bonanno, 2004; 2005; Bonanno et. al., 2015). 

 

 14-מבצע "עמוד ענן", ששידורי רדיו במהלכו עומדים במרכז מחקר זה, נפתח ביוזמתה של ישראל ב

החודש. למבצע קדמה הסלמה ניכרת בפעילות הטרור באותו  21-והסתיים ב 2012בנובמבר 

רקטות ויותר מחמישים  1,506נורו מהרצועה אל עבר ישראל  ,שהופעלה מרצועת עזה. בימי המבצע

 רקטות ביום, ובמהלכו הופעלה לראשונה מערכת "כיפת ברזל".  175-כ ,בממוצע –פצצות מרגמה 

 

על ידי עיקר מאוישת ב 1,סמוך לשדרות, ת ספירממוקמת במכללהתחנת הרדיו החינוכי "קול הנגב", 

תפעול בהתמחות בין היתר לימודיהם כוללים ש ,תקשורתמהמחלקה לסטודנטים לתואר ראשון 

לתחנת הרדיו החינוכי טווח קליטה מוגבל סביב  .תחנת הרדיו )שידור, הפקה, עריכה וטכנאות(

, אך לפי המשובים 2מדויקיםלא קיימים נתוני האזנה המוסד החינוכי שבו היא ממוקמת. 

המתקבלים באמצעות הרשתות החברתיות, ניתן להניח, כי מרבית המאזינים הם סטודנטים, אך 

בשנים האחרונות, בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית נוצר  חלקם הם גם תושבים של יישובי האזור.

מנת להאזין לתחנות שינוי בהרגלי הצריכה של המאזינים לרדיו. ישנה עליה בשימוש באינטרנט על 

שבאמצעותו ניתן להאזין  ,אתר אינטרנט פעילגם יש  לתחנה רדיו "קול הנגב" הרדיו השונות.

תה עלייה משמעותית בכמות יהי ,בארץ ובעולם. במהלך המבצע הצבאי ,לשידורים חיים בכל מקום

הפס כדי הגולשים שנכנסו לאתר התחנה על מנת להאזין לשידורים, והמכללה הכפילה את רוחב 

לאפשר גלישה לכמות רבה יותר של גולשים/מאזינים. האזנה באמצעות האינטרנט אפשרה 

גם אם היו מרוחקים מטווח הקליטה  להמשיך ולהאזין לשידורים ,שעזבו את האזור ,לסטודנטים

      . של התחנה

 

 .ובהפקתם ניתן לשדרניה חופש בתכנון השידורים ,כחלק מהמדיניות המוצהרת של התחנה

הפיקוח של  אופי התוכניות.בו ,תוכן הדבריםבחופש זה בא לידי ביטוי בבחירת הסגנון המוזיקלי, 

 . מתמקד במקצועיות ובשפה תקנית "קול ישראל"

 

והסטודנטים לא חויבו לאייש את  ,הושבתו הלימודים במכללת ספירבשמונת ימי מבצע "עמוד ענן" 

, כמה סטודנטים לשעבר )בוגרים שהתנדבו לשדר כעשרים סטודנטים ,למרות זאת .תחנת השידור

כבר היו לתחנת בעימות זה  .את התחנה נשארו להפעילוכמה שדרנים מהקהילה  ,בימי הלחימה(

שימשו את ואלה  (,2009ינואר  - 2008)דצמבר  חירום ומסורת מימי "עופרת יצוקה" יהרדיו נוהל

 צורכי הקהילהאלו  על מה שהם הניחו כיות השדרנים ניסו לענ. נחו אותם כיצד לפעוליוההשדרנים 
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באמצעות דיווחי חדשות, השמעת מוזיקה מתאימה, הנחיות להתנהלות בחירום,  ,בשעת חירום

העברת הודעות שוטפות, שיחות עם מאזינים וגם שיתוף ברגשותיהם ועידוד המאזינים להתקשר 

  .את חוויותיהםלאולפן ולחלוק 

 

? האם תחנת רדיו משברוהאם תאם תוכן השידורים את עקרונות ההתערבות המידית במצבי חירום 

מטרתו של מחקר זה לבחון את  טחוני?יבמצבי איום בסייע לתושבי האזור להתמודד יכולה לחינוכי 

שיחות עם  -תפקידו של הרדיו החינוכי בהקשר של חוסן בשעת חירום באמצעות פורמט הרדיו 

  מאזינים.

 

 שיחות עם מאזינים

 של מזה גדול המאזינים של ומספרם, רדיו מקלטי מיליארד כשני בעולם מופעלים ,ביומו יום מדי

 מאפשרת לחיינו החכמים הטלפונים של כניסתם. האינטרנט גולשי של מזה ואף הטלוויזיה צופי

 זה עדייןתקשורת ותיק רדיו, וכך אמצעי תכנים של בין היתר , מקום בכל תקשורת תכני לצרוך

בארצות הברית  לאחרונה שפורסם חדש ח"דו(. 2009, כרמל) חשובה נוכחות ובעל רלוונטי

(Fitzgerald, 2015 )משיעורי  לרדיו גבוהים שיעורי ההאזנה 18-34בני  מבוגרים שבקרב מצא

 2.6 לפחות) הבוגרת מהאוכלוסייה שלישים משני יותר ,בישראל .אחר תקשורת כלי החשיפה לכל

שפורסם ביולי  TGI. סקר ביום מקשיב לו לפחות שעתיים מאזין וכל לרדיו, חשופים( בוגרים מיליון

במחצית הראשונה של  70.7%עומד על לתחנות הרדיו בישראל שיעור ההאזנה הכללי חושף ש 2016

 יותר הרבה גבוה האמיתי המאזינים שמספר כך, נוער ובני ילדים כוללים אינם אלו נתונים. 2016

 (. 2016; כץ, 2014, און-ולב מן; 2007, ונוה לימור)

 

 secondary) משני, אגבי מדיום בהיותו דווקא ,התקשורת אמצעי בהשוואה לשאר יתרון לרדיו

medium ,)ההאזנה בזמן פעולות עוד לנו לבצע שמאפשר (Starky & Crisell, 2009 .)מלווה הרדיו 

 תרומתו את להבין לנו שקשה עד כך כל בעינינו טבעי והוא, נתון ןזמ בכל ליאאור אפוא כטפט אותנו

 (. 2011, לביא) לחיינו

 

, שקולותיהם של האנשים ה"פשוטים" יכולים להישמע םפופולארייזירה של תכנים הוא גם הרדיו 

תכנית רדיו שמעלה מאזינים לשיחה עם המגיש היא פורמט בה לצד קולותיהם של מומחים. 

. לכל תכנית אופי הגשה משלה: מגיש דעתן עשוי להתווכח על סוגיות בוערות, יפופולאררדיופוני 

מגיש אחר ייעץ בתחום מסוים )כלכלי, פסיכולוגי, תרבותי(, ושלישי יהיה "החבר הטוב מהרדיו" 

 בין השדרן למאזיניםשיח -(. הדו2011ויאפשר למאזין לשפוך את לבו ולבטא את רגשותיו )לביא, 

מעצימים את תחושת השותפות בין המאזינים היחידים ותורמים להפיכתם לקהילה  ,חיהשידור הו

השיחות עם המאזינים בשידור חי עונות על הצורך של הקהל להביע את עצמו  ,כך(. 2011)אשורי, 

את  מייחדותשיחות אלו . ובכלל זה במצבי חירום ולהגיב לאירועים ולתכנים המשודרים בזמן אמת

און, -לב; 2003גרוס, -; גון2011אשורי, )כדוגמת העיתון והטלוויזיה  ,שורת אחריםהרדיו מכלי תק

2013 ;Douglas, 2004; Kurpius & Mendelson, 2002; Larsen, 2000 .)( ליבסLiebes, 1998 )

מתארת שלושה ימים של מרתון אסונות עם ההתפוצצות של אוטובוסים בירושלים ותל אביב )מרץ 
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הקדימו את תיאורי בתחנות הרדיו (. עדויות האנשים הפשוטים מהרחוב ששודרו בגל הפתוח 1996

העיתונאים ודיווחי אנשי המקצוע. ראיונות חוויה אלו הפכו לז'אנר לגיטימי בתקשורת וקיבלו 

 כפורמט קבוע במצבי חירום. הלגיטימצי

 

כי בכמה מן התכניות נדמה  ,אוחוקרים שביקשו לבחון את מבנה השיחות ברדיו ואת מטרתן מצ

. דפוס ייחודי זה של שיח (natural discourse)יומי -כאילו השיחות המשודרות הן שיח טבעי ויום

-יום חברתיים בהקשרים אישית שמשתמשת-בין באמצעי תקשורת דומה לאינטראקציה טבעי

ר שציינו החוקרים בין . ההבדל הבסיסי ביות(Schegloff, 1999; 2015, חמו) חולין בשיחות יומיים

 מלכתחילה של השדרן ושל המאזין מתוקף שוויוניהלא שיח טבעי לשיחות הרדיו הוא במיצוב 

 זמן כמה, לשידור עולה מי מחליטים המאזינים: הם עם השיחות מנהלי ברדיו השדרנים היותם של

מאפיין במיוחד  וויוניישהשיח הלא  .השיחה תסתיים ומתי יופנו כלפיו אילו שאלות, מאזין כל יקבל

במחקרו  הדגיש בבריטניה, רדיו שיחות שחקר ,(Hutchby, 1996) הטצ'ביאת פורמט שיחות הייעוץ. 

 הן ברדיו הייעוץ שתכניות וטען למאזינים המנחים בין וויוןיהש היעדר באמצע שנות התשעים את

 הדרכים את ,בין היתר ,במחקרו בחן. בשיחה תפקידים של היררכיה על ששומר חברתי חלק ממוסד

 Kupferberg) וגרין גם קופפרברג .זה מוסדי בשיח הכוח פונקצית למילוי המשמשות את השדרנים

& Green, 2008), הגיעו למסקנה דומה, אם כי במקרה זה  ייעוץ, בתכניות מאזינים של שיח שחקרו

 ,בניגוד לחוקרים אלהנוספו לבעלי הכוח בשידור גם אנשי המקצוע, הנמצאים לצדו של השדרן. 

( שבתכניות רדיו עם מאזינים השיחות מתקיימות מתוך תחושת Katriel, 2004מצאה כתריאל )

היא מצאה שחוסר התכנון  ,וויון בין המשתתפים. במחקרה על מטלפנים בנושאים פסיכולוגייםיש

(.זאת ועוד, 1999הן למתקשר והן למאזינים )כתריאל,  ,בשיחות נותן חוויה של ספונטניות וחופשיות

 ,בתכניות הרדיו המטלפנים אינם נמצאים באולפן בגופם, אלא מדברים מביתם או ממכוניתם. בכך

שיחה זו נבדלת משיחה מוסדית, שמתאפיינת כשיחה בין אדם פרטי לנציג ממסד ומתנהלת בדרך 

 למשל בביקור אצל רופא.  ,כלל פנים אל פנים

 

ה, תחנות רדיו ושדרניהן מתחברים למאזינים גם דרך לאחרונה, בעקבות התפתחות הטכנולוגי

הרשתות חברתיות, וכך מתאפשרת אינטראקציה מקוונת לצד השיח המשודר. התקשרות זו, 

(, 2015ידי, פומבי ומתועד )לאור, ילכל מאזין לתקשר עם התחנה ועם השדרנים באופן מ תשמאפשר

 ;Spangardt et Bonini, 2014מאזיניה )ידי והאישי בין התחנה לימגבירה עוד יותר את הקשר המ

2016al., ) אינטראקציות מקוונות אלה הולידו תופעות חדשות במבנה ובמיצוב של השותפים לשיח .

כך למשל, בניגוד לעבר, אז קבע הטצ'בי שהשיח ברדיו הוא  .(Hutchby, 2014)באמצעי התקשורת 

ן החוקר שהתפתחותם המהירה של , לאחרונה טע(Hutchby, 1996, 2005שיח מוסדי באופיו )

וויון בקשר בין יאמצעי התקשורת המקוונים שיטחה את ההיררכיות החברתיות והגבירה את הש

 . (Hutchby, 2014שני הצדדים בכלי התקשורת )

 

(. Katriel, 2004יום לאינטראקציה מוסדית אינו מוחלט )-שהגבול בין שיחת יום ,נראה אפוא

שיחות בין סטודנטים בבמחקר הנוכחי אין מדובר בפורמט של שיחות ייעוץ עם איש מקצוע, אלא 
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אופי השיח . כלומר,  אשר משתפים אחד את השני באירועי השעה ,שדרנים לסטודנטים מאזינים

 למרות הבדלי התפקידים. - הוא שיוויוניבשיחות משודרות אלה 

 

 רדיו בחירום 

תפקיד מרכזי חשוב במתן שירות לאוכלוסייה, שכן הוא מאפשר יש לרדיו  ,בעתות חירום ומלחמה

אזרחיה של מדינה דמוקרטית  ,דיות ודיווח חי מהשטח. זאת ועוד, בזמן משברינגישות, זמינות, מי

מניחים בצד מחלוקות פנימיות ומתאחדים כדי להתמודד יחדיו עם המשבר כאילו "התכנסו סביב 

לצורך  "גלי צה"ל"ו "קול ישראל"(, אז התאחדו 1991מלחמת המפרץ ) הדגל". כך היה למשל בימי

ידי, ישידורים משותפים, שהבליטו את יתרונותיו של הרדיו, ובעיקר את יכולתו למסור מידע מ

שדה המחקר בוחן כיום את תרומתו של הרדיו  ,עדכני וחי ולקשר בין אנשים בחברה. מסיבות אלה

שידורי התקשורת הם מקור  ,טכנולוגית המואצת. במצבי חירוםבמצבי חירום על אף ההתפתחות ה

עיקרי למידע בשאלות דחופות כגון "מה?" מתי?" ו"היכן?", רבים נחשפים להם, הסיקור המרובה 

לחוש חלק מקהילה. זאת ועוד, בעת מצוקה קהילות מקומיות נוטות למאזינים והמקיף מאפשר 

; 2006ים באתוס הלאומי ההרואי )ליבס ופרוש, להתאחד והקשרים החברתיים מתחזקים ומתמזג

  (.2009; נייגר, מאיירס וזנדברג, 2011חרמוני, לבל וצוריאל, 

 

: (2012 )מונטגומרי,  סוגות-בין ארבע תתמבחינה ספרות המחקר  העוסקת  בראיונות המשודרים 

; ראיונות ויידוע הסבר; ראיונות עם מומחים לצורך פרשנות או דיווחראיונות עם כתבים, שעיקרם 

בשגרה ששובשה; ראיונות עם אנשים "רגילים",  התפקוד להחזרת אחראיםעם בעלי תפקיד ה

 המושפעים מהאירועים החדשותיים ומדווחים על השפעת האירועים. 

 

לשתף ברגשותיהם ובאירועים מחייהם גוברת כדי פנייתם של המאזינים לרדיו  ,בשעת חירום

ולחזור לאיזון  ורך לחלוק עם האחרים את המצבים מפרי השגרהבהשוואה לימי שגרה, בשל הצ

 מחזקת ,בין השדרן למאזין( ,רגשות )במקרה של הרדיו של תאמפטי )הומאוסטזיס( מחודש. קבלה

נפשי, ובכך תבנית רדיופונית זו  חוסן ובפיתוח בהסתגלות הקשור החיובי את הרכיב כלל בדרך

  (.2015, ודקל שורץ-נוטמן, ; לביא2013גילת, ) נעשית חלק ממערך התמיכה בזמן חירום

 

חברתי, שבו -תפקוד זה של אמצעי התקשורת מזמין התבוננות בהם גם מהכיוון של התחום הפסיכו

 בנוגע היום עד שנעשו המעטים אוריות שעוסקות בחוסן במצבי לחץ וחירום. מהמחקריםיהתפתחו ת

 של התפיסה על להשפיע שביכולתו וכמי אתרה גלי מעל תמיכה מערכות כבונה הרדיו של לתפקידו

 ,Cohen)פות הענק באוסטרליה יהמשבר, בולט מחקר שנערך בעקבות שר את עוצמת התושבים

Hughes, & White, 2007). נמוך אוכלוסייה בריכוז פתוחים מאפיינים מרחבים את אוסטרליה 

 פותיהשר במהלך. קילומטרים עשרות מרחק מזו זו שמרוחקות חקלאים יחסית ויש בה חוות

 ישתלטו על אמת, בזמן כדי שיפעלו פהיהשר למוקד הסמוכות החוות את נחוץ היה לעדכן ,הגדולות

 תפקיד את עצמה על לקחה אוסטרליה של הארצית הרדיו התפשטותה. תחנת את יאפשרו ולא האש

 התקשורת אמצעי בין הקשר חשיבות את והדגישה פהיהשר בנוגע להתפשטות המעדכן הגורם

 התגוננות דרכילגבי  וקיבלו הנחיות בנעשה התושבים ,אפוא ,לקהילה. מעל גלי האתר עודכנו
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אמצעי  ,(. במצבי חירוםHall, 2011 ;Cohen, Hughes, & White, 2007) לנקוטופעולות שעליהם 

 – שימוש לא נכון בהם ,עם זאת .כלי חשוב ביותר להעברת מידע לציבוראפוא התקשורת הם 

ודרמטיות באופי השידור הקצנה לידי  עלול להביא -של השידור אופיו הרצוף והתחרותי שמקורו ב

 העלולות לפגוע בחוסן. ולחיפוש אחר סנסציות, 

 

 סוציאלית בעת אירוע טראומטי ולאחריו -עקרונות התערבות פסיכו

 ,Zelizer; 2014Medina ,)למשל:הקשר בין מדיה וטראומה זכה בתקופה האחרונה למחקר נרחב 

Kampf, & Liebes, 2013  2011;).  במה לסוג של עדות מרחוק  לסבלם של כ משמשתהתקשורת

אחרים.  אמצעי תקשורת המודרנית מגדילים את חווית הטראומה משום שהצופה המזדהה חש "על 

גופו" את הסבל המתקיים במקומות שונים בעולם. השדרנים המדווחים על האסונות מציגים 

. התחושות העולות ((Pinchevski, 2015 תמונות עגומות, וחושפים למצבים המעוררים טראומה

-בעת הצפייה או ההאזנה לדיווחי החדשות עלולים  לגרום לסימפטומים פוסט צופה/מאזיןב

חשיבות המתחזקת הטענה בדבר  ,טראומתיים עבור אנשים שחוו בעבר חוויות קשות. לפיכך

 רים בוני חוסן. מס עםהשידורים יהיו ש

 

רוב המחקרים עוסקים בהשפעתה של הטלוויזיה על הצופים באמצעות האפקט הוויזואלי. ייחודו 

שמיעה. אומנם טווח זה  - של הרדיו הוא בצמצום החשיפה הרב חושית, ופנייה לחוש אחד בלבד

ין חשיפה ין איאך עד ,של השדרנים לגבי ההתרחשויותרטים פווממתווך על ידי תיאורים עשירים 

הדיון בשידורי החירום ברדיו אינו מתמקד בקשר בין  ,למראות הקשים של אירועי אסון. לפיכך

 אלא פונה לכיוון תיאוריות החוסן.  ,המדיה והטראומה

 

אירועי (, הרואה בAntonovsky, 1987; 1996) הגישה הסולוטוגניתיוצא מתוך  הנוכחי המחקר 

 במצביםלהבין כיצד בני אדם מתמודדים  מבקשתהאדם ולחץ חלק בלתי נפרד משגרת חייו של 

הגישה רואה בהשפעותיה של החוויה הטראומטית תהליך שאדם עובר כשהוא . שהאיזון מופר בהם

הוא מגייס מיומנויות התמודדות  ,נחשף לאיום, שכן כדי להתמודד עם האתגר של הסתגלות וצמיחה

תהליך זה מסייע לו להפחית את תגובות הלחץ  (.2010קמחי ואשל,  ;2005טבעיות )ברגר ואושפיז, 

 & Sagyולשמור על בריאותו הגופנית והנפשית גם אל מול מצבי חיים מלחיצים וחוויות שליליות )

Braun-Lewensohn, 2009).  משאבים מספקים לאדם בוחן אילו  ,זועל בסיס גישה מחקר שנעשה

ום הגיוני וסביר, שאפשר לנהלו ניהול רגשי השקפת עולם קוהרנטית )עקיבה( שלפיה העולם הוא מק

משאבים אלו מאפשרים לו  (.2014ותועלתני ושקיימות בו רציפות, משמעות ומובנות )שגיא, 

 . עם החוויה הקשה (Antonovsky, 1987, 1996להתמודד באופן מיטבי )

 

שהציע  BASIC-PH ממדי-המודל הרבגישה נוספת שעוסקת ביכולת להתמודד במצבי משבר היא 

 –סגנונות התמודדות מועדפים וכוחות פנימיים כל אדם ל ,(. לפי מודל זהLahad, 1997, 2000) להד

צורות  צירוף של שש ,לכל אדם סגנון ייחודי שהוא מגייס במצבי לחץ. –משאבי התמודדות 

 –( Affect) רגש )ב( ומערכת אמונות; דימוי עצמי, תקווה –( Belief) אמונה וערכים )א( התמודדות:
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תחושת  –( Social) חברה ; )ג(ים ובלתי מילולייםיאישיים, מילול-משאבים רגשיים אישיים ובין

תחושת תפקיד, רצון להיות חלק מקבוצה ולפעול בתוכה ולמענה ושאיבת כוחות מ מילוישייכות, 

יצירתיות, בהסחת דעת, בשימוש בפנטזיה,  – (Imagination) דמיון; )ד( ארגוןלשייכות למערכת ו

מתוך  ולעבדו מידעלאסוף צורך שימוש בהיגיון,  – (Cognition) יציהקוגנ ; )ה(הומורובאלתור ב

 גוף; )ו( חשיבה רציונליתוסדרי עדיפויות, למידה מניסיונם של אחרים על ות וחלופחשיבה על 

(Physiology) –  צירוף של כמה או  ,. כל סגנוןגהוהפובמנגנונים של עשייה, פעילות, מנוחה שימוש

 מאפשר לאנשים לפתח חוסן ויכולת להתמודד עם מצבי לחץ.  ,סגנונות יחד

 

כינוס של יותר  (Hobfoll)יזם החוקר האמריקני סטיבן הובפול  ,(2001בעקבות אסון התאומים )

מעשרים מומחים מרחבי העולם לדיון משותף במסקנות הטיפול באוכלוסיות שלמות שנפגעות 

שמסכם את  מאמר מפתחפרסמה קבוצת החוקרים שנענתה להזמנתו  2007בשנת מאסון. 

לאומי אמנם לא הגיע -. צוות המומחים הבין(Hobfoll et al., 2007)תובנותיהם המשותפות 

-לקונצנזוס מבוסס ראיות בנוגע לכלל השיטות היעילות לטיפול בפרט ובקהילה בשלבי הפוסט

 ,ניסיון שהצטבר בעולם לאחר אסונות רחבי היקףידי והבינוני, אבל מתוך היטראומה בטווח המ

שיעילים מעבר להבדלים באופיו, בהיקפו ובהקשרו  ,לקידום חוסן עקרונות חמישהזיהו החוקרים 

של האסון. חמשת העקרונות יוצגו כאן מתוך התייחסות לזיקתם האפשרית לתפקידם של אמצעי 

 התקשורת.

הגנה -כדי להגביר את החוסן יש לחזק את תחושתו של הפרט שהוא בר – . הגברת הביטחון1

ושביכולתו לקבל מידע בנוגע לאחרים המשמעותיים לו, להזים שמועות ולהיעזר בתקשורת לקבלת 

להגביר את תחושת הביטחון בקהילה באמצעות כיסוי תקשורתי  ההתקשורת יכולמידע אמין. 

, באמצעות הזמת שמועות )בייחוד לנוכח התפתחות ששמעביר לציבור דיווח מעודכן על המתרח

מסמכות שבהן מועבר מידע ללא בקרה וסינון( ובאמצעות העברת מידע  ,הרשתות החברתיות

 . (1995נוסק ולימור, ; 2011איום )מקוויל, תחימה של הו יתרשמ

ם של להגברת החוסן חשובה היכולת להרגיע את הביטויים הגופניי – . הגברת תחושת הרגיעה2

אמצעי התקשורת  ,המצוקה ולהתמודד בהצלחה עם מחשבות ועם רגשות שליליים. בהקשר זה

כדי ומבוקר שימוש מושכל  םווך חדשות, אבל על הפרט לדעת כיצד להשתמש בהתיכולים ל

כמו שמחה, הומור, עניין ורגשות  ,. לימוד עצמי של כישוריםבלי להעצים את החרדה להתעדכן

יכולים להרחיב את הכלים ולייעל את התמודדותו של הפרט עם הקושי.  ,בהם חיוביים וכן אימון

 ;Booth, 2010)נים את המוזיקה כמאפשרת פורקן של מתחים, שחרור והרגעה יהחוקרים מצי

Hutchinson, 2012) . 

במצבי חירום ואיום חשוב להחזיר את תחושת המסוגלות  –. הגברת תחושת המסוגלות 3

תפיסת מסוגלות עצמית גבוהה העצמית והקולקטיבית ואת האמונה שאפשר להתמודד עם הקשיים. 

קפלן ועשור, ; 2012המשימה חשובה )קס, שהאדם מעריך  אם ,מאפשרת לפעול גם במצבי קושי

להצטרף  או פעולהעמם לשתף שיוכל  אדם זקוק לשותפים ,מסוגלות עצמיתכדי לחוש  (.2001

 . נמצאות מעבר להישג ידוהלפתור את הבעיות במטרה אליהם 

חיבור חברתי, מתן תמיכה הדדית וקיום "ביחד" בין חברי  – . הגברת הלכידות החברתית4

שנהגו בחברה לפני  סדרוה כלליםמאפשרים לשמר מבנים חברתיים וכך לשמור על ה ,הקהילה
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נמדדת קודם כול בהיעדר קונפליקטים חמורים בין חברי הקהילה או בין קבוצות המשבר. הלכידות 

בה. לכידות קהילתית משפיעה ישירות על מצבם הפסיכולוגי של פרטים בכך שהיא משפרת את 

 (. 2003שדה, -יציבותם הנפשית )לב

ם תחושת התקווה מבטאת תהליך נפשי פעיל שמתעורר כדי להתמודד עם איו– . מתן תקווה5

(Snyder, 2000 התקווה מעוררת ציפייה ולכן גם מכוונת פעולה .)–  כדי שהתוצאות יהיו טובות ככל

האפשר. אופטימיות היא תכונה נלמדת, והיא מתחזקת כשהפרט קורא תיגר על חשיבה 

לית מוגזמת ומחליף אותה בשאיפות מציאותיות ובחשיבה מבוססת עובדות, שאינה אקטסטרופ

יש ערך רב  ,בהקשר זה (.Levi et al., 2012)בל יכולה גם לצפות את פתרונן מתעלמת מהבעיות א

לשירותים קהילתיים שתומכים ברגשות אופטימיים ומחזקים את האמונה שאפשר להחזיר את 

מסר של ש ,( טועניםHobfoll et al., 2007) אחריםהובפול ו(. 2014החיים למסלול תקין )מרגלית, 

 של נפגעים "להתארגן מחדש". םיכולתתורם רבות לאומטי לאחר אירוע טרמיד תקווה 

 

כיצד באים לידי ביטוי חמשת עקרונות ההתערבות הללו בשיחות המתקיימות עם מאזינים ברדיו 

בהקשר  המעשית לרמה תורגמו לא אך אורטיתית ברמה אלו עקרונות הוצגו ,בשעת חירום? עד היום

כיצד קיומם של מרכיבי החוסן  :במאמר זה היאהתקשורת. השאלה העיקרית שנבחנת  של אמצעי

 ? טחוניישתוארו לעיל באים לידי ביטוי במערכת היחסים בין השדרנים למאזינים בזמן איום ב

 

 שיטת המחקר

 שאלות המחקר: 

( Hobfoll et al., 2007)אילו מרכיבי חוסן )שתוארו בהרחבה על ידי הובפול ועמיתיו  .1

 ?טחוני מתמשךיהחינוכי "קול הנגב" בזמן איום בבאו לידי ביטוי בשידורי הרדיו 

באיזה אופן ובלו ביטוי ספונטני או מובנה בשיח עם המאזינים? יכיצד מרכיבי החוסן ק .2

 ?והממשי על חייהם של השדרנים מצא ביטוי בשיח הספונטני בשידור המיידיהאיום 

לוגיות של פרקטיקות דיאלידיי ביטוי ביא הבמצבי חירום  עם המאזיניםהשיח כיצד  .3

 ?ן בשיח או של סמכות וכוחיושיתוף ושיוו

  השערות המחקר:

ידית יבשידורי החירום יימצאו תכנים הקשורים לחמשת עקרונות ההתערבות המ .1

 (. Hobfoll et al., 2007במצבי איום: ביטחון, רגיעה, מסוגלות, לכידות ומתן תקווה )

בשיח הספונטני של השדרנים יימצאו היגדים המגבירים את מרכיבי החוסן השונים  .2

קבל ביטוי יויימצאו היגדים הפוגעים בתחושת החוסן. האיום הפיזי שחווים השדרנים 

 .הפוגעים בחוסןבשכיחות הופעתם של היגדי 

אוגרפית ממנה מגיעים המאזינים העולים לשידור יקבוצת השייכות החברתית והג .3

תשפיע על המסרים המועברים בשידור ועל מערכת היחסים שנוצרת בין השדרן 

 למאזינים. 
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 מידע באמצעות האנושית החוויה בחקר העוסקת המחקר מבוסס על הפרדיגמה הפנומנולוגית,

של טקסטים שהפיקו שדרני שנאסף משדה המחקר. זהו מחקר איכותני, שמתבסס על ניתוח תוכן 

תחנת הרדיו "קול הנגב" במכללת ספיר )הסמוכה לשדרות( בזמן שידורי החירום בתקופת מבצע 

כל ההקלטות מקוריות והתקבלו  3"עמוד ענן". חומרי המחקר נאספו מארכיון שידורי התחנה.

 לצורכי המחקר בשלמותן. 

 21-ב והסתיים 2012 בנובמבר 14-ב לישרא של ביוזמתה נפתח "ענן עמוד" מבצע המחקר: תקופת

 . החודש באותו

ניתוח השיחות שהתקיימו בתכניות הרדיו במהלך המבצע הוא חלק ממחקר  מהלך המחקר:

שיחות עם  24התקיימו  ,(. במהלך המבצע2016, מחברשבו נותחו שידורי הרדיו במצבי חירום ) ,רחב

מאזינים. כל המאזינים היו סטודנטים בהווה או בעבר במחלקה לתקשורת במכללת ספיר, 

 והשדרנים הם שהתקשרו אליהם ביוזמתם כדי שיחלקו חוויות ממצב החירום.

תוכן השידורים סווג לחמש תמות מרכזיות מנקודת המבט של הגישות ניתוח הממצאים: 

. (Hobfoll et al., 2007ואחרים ) הטיפולוגיה של הובפולארו לעיל, ובעיקר סוציאליות שתו-הפסיכו

הגברת  תמות אלו נבחנו בהקשר למערכת היחסים בין השדרנים למאזינים. חמש התמות היו

הביטחון; הגברת תחושת הרגיעה; הגברת תחושת המסוגלות; הגברת הלכידות החברתית; ומתן 

 תקווה.

ובר בבמת תקשורת ציבורית, לא עלתה במחקר זה שאלה של מכיוון שמדהיבטים אתיים: 

לאורך ניתוח הממצאים לא צוינו שמות השדרנים  ,אתיקה וחסיון הטקסט שנותח. עם זה

נשמרה  ,והמאזינים, אלא רק התאריך שבו נאמרו הדברים והאות הראשונה של שמם. בדרך זאת

 יתוח הטקסט. פרטיותם ולא נדרש אישור הסכמה אישי מכל שדרן ושדרן לנ

 

 הממצאים 

 רקע

בשמונת ימי הלחימה של מבצע "עמוד ענן", כשהושבתו הלימודים במכללת ספיר, לא חויבו 

סטודנטים, כמה בוגרי המכללה  20הסטודנטים לאייש את התחנה, אבל היו שבחרו לעשות זאת )

--7:00בבוקר )וכמה שדרנים מהקהילה(. בניגוד לימי שגרה, אז משדרת התחנה ברצף שלוש שעות 

עד חצות שידורים  7:00-( ועד חצות, בימי המבצע שידרה התחנה מ13:00( ומשעות הצהריים )10:00

חיים ורצופים, שלוו כל העת בדיווחים על המתרחש, בהנחיות מפיקוד העורף ובראיונות עם נציגי 

( ספיר זה נמצאו חמש תמות עיקריות: )א ,הקהילה ועם אנשי מקצוע. בניתוח השיחות ששודרו

; )ד( חייבים בעקבות הלחימה ; )ג( תחושות ורגשותדרכי יצירת סולידריות בשידור החיהבית; )ב( 

 להיות אופטימיים; )ה( תפקוד תחת אש. 

 

 א. ספיר זה הבית

בכל השיחות עם המאזינים חזר המוטיב המדמה את מכללת ספיר בכלל ואת תחנת הרדיו בפרט 

הן  ,וגן ובטוח לעומת המרחב החיצוני המאיים. הסטודנטיםלבית בעל מאפיינים של מקום מ

ספיר זה השתמשו במטפורת הבית כדי לתאר את יחסם אל תחנת הרדיו: " ,השדרנים והן המאזינים

 5ראשון" בית הוא כרגע, בית של סוג להיות הפך[ הרדיו תחנת] הזה המקום, בתים אגב" 4הבית",
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בעניין היחס לתחנת הרדיו ומקום לימודיהם חלקו המאזינים והשדרנים תחושה דומה. אחד 

 ,השדרניםבקרב  זוהו ,בתמה זו 6, אני סומך עליך".הביתהמאזינים נתן לשדרן תפקיד: "תשמור על 

-מתוך המודל הרב סגנונות התמודדות נוסף על העיקרון של תחושת הביטחון של הובפול, גם שלושה

כדי להדגיש  (.Physiologyופעילות פיזית )( Social, חברתי )(Cognition: קוגניטיבי )ל להדממדי ש

את תחושת הביטחון שחווים האנשים שנשארו באזור, למרות ירי הרקטות, שיתף אחד השדרנים 

בתחושותיו האישיות על הסכנה: "נקרעתי בין הרצון שלי להגיע לפה, ואני מודה, לבין הפחד האמתי 

'הגענו ע. ואני חייב להגיד לך שאיך שהגעתי, איך שראיתי שעברתי את שערי המכללה, אמרתי להגי

. זה הייתה התחושה שלי כאילו שהגעתי למקום שאני צריך להיות בו עכשיו, שזה הדבר הביתה'

חוקרים מכנים שימוש מרובה באותה מטפורה או במטפורות רבות מאותו התחום  7הנכון".

 & Cameron; 2014( )קופפרברג וטבק, Metaphor clustersמטפורות" ) "אשכול" או "צביר

Stelma, 2007פורות, מטפורה אחת חוזרת ומודגשת בטקסט, מה שמלמד על ט(. בצבירי מ

החשיבות שהדוברים נותנים לנושא שהמטפורה מתארת. האומנם תחנת השידור ועוטף עזה הם בית 

ה שאלה בנוגע לקיומם של רבדים חבויים, נסתרים, בטוח לסטודנטים? כאן צביר המטפורות מעל

תיארה אחת  ,למשל ,שיש בהם שאלה או אולי ספק שייתכן שהדוברים עצמם אינם מודעים להם. כך

היא ציינה עד כמה הייתה רוצה לשהות  המאזינות את הרגשתה בנוגע לתחושת הביטחון שיש ברדיו.

ת הפחד מהנסיעה: "תאמינו לי, ברדיו הרבה העלתה את החשש ואזאת יחד עם השדרנים, אבל עם 

היא הפכה להיות  -יותר בטוח, הכי בטוח להיות בתחנה, הבעיה היא שכולנו יודעים שהנסיעה עצמה 

  8]...[ זה הדבר היחידי שמונע ממני לבוא". מאוד מפחידה בכבישים

 

לשהות בתקופת חלק גדול מהשיחות עם המאזינים עסק בהחלטתו של כל אחד ואחד מהם היכן 

העימות הצבאי. הלימודים במכללה כאמור הושבתו, ולכן כל אחד מהסטודנטים יכול היה לחזור לבית 

הוריו ולהתרחק מטווח הרקטות, או להישאר באזור. בכל שיחה עלתה אפוא השאלה היכן המאזין 

שהמאזינים השוואה בין האזורים בארץ ומידת הסיכון ונעשתה  נמצא ומה היו הגורמים להחלטתו,

עלתה לשידור סטודנטית שגרה בנס ציונה: "אני בנס ציונה גם עם פיצוצים  ,למשל ,נמצאים בה. כך

סטודנטית אחרת,  9וטילים ]...[ עיר האורות ]...[ אני בדיוק פה בנסיעה ושמענו בומים לא מוסברים".

: "ירושלים עברה שחזרה לירושלים, תיארה את האזעקה שהייתה שם זמן קצר לפני שעלתה לשידור

המצב הביטחוני החדש באזורים שלא חוו אותו קודם לכן חייב התארגנות מותאמת של  10לחזית".

הרשויות ושל האזרחים לטיפול במצבי חירום. התארגנות כזאת של המערכות המוסדיות והקהילתיות 

ה. כך היה הייתה קיימת תקופה ארוכה באזור הדרום, אבל בשאר חלקי הארץ היא הייתה בחיתולי

 לתושבי הדרום דווקא יתרון יחסי בכל הנוגע לסדר וארגון. 

 

 ,מאזינים הנמצאים במקומות אחרים בארץבין ההמרחק הפיזי בין השדרן הנמצא באזור האיום ל

גושר באמצעות שיחה קלילה שמצאה את החיבורים הרופפים בין השניים. השדרן שאל את המאזין 

ימודיו איך הוא מסתדר בתל אביב, והמאזין ענה: "קשה לצאת שעבר לגור במרכז לאחר סיום ל

אף שבאזור של מכללת ספיר היו בזמן זה אזעקות וירי  11מהבועה של ספיר כי ספיר זו חממה".

השאלה איפה גם לעלות הייתה מתוך השיחות יכולה רקטות, ראו הסטודנטים במכללה "חממה". 

הבטיחה לחזור לספיר ש ,אחת המאזינות בדברייטוי בקיבלה שאלה לכדאי לשהות. התשובה מוטב או 
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: "אני משגרת את עצמי במטפורה אקטואלית של מלחמהמדמה חזרה זו בעודה  ,בימים הקרובים

  12.בימים הקרובים בחזרה"

 

בית מתקשר בדרך כלל לחוויית ביטחון של הגרים בו. מלחמה מטבעה יוצרת תחושות של חוסר 

ביטחון. כחלק מאופיו של השידור ברדיו השדרנים הופכים תמונות ותחושות למילים, במטרה לתאר 

למאזינים את המציאות כמו שהם רואים אותה. מדובר בתיאור רווי פעילות פיזית, שמאפיינת מצבי 

חלקו כולל פעלים שמתארים בריחה ומנוסה, וחלקו פעלים של קפיאה והיעדר תנועה. תיאורים לחץ, 

אלה בשיחות כללו מסרים שעלולים לפגוע בחוסן. לעתים גם השדרנים עצמם הביעו חשש מהאיום: 

בכל האזור. אתה יודע מה?  קסאמים"אל תגיעו לפה, זה מסוכן, אני לא צוחק, זה לא צחוק, יורדים 

היגדים כאלו בשיחות עם המאזינים מבטאים את  13מסוכן בדרך לפה מאשר להיות פה". יותר

הקושי של השדרנים לשמור על מסרים חיוביים בוני חוסן כשהם עצמם מתמודדים עם איום ממשי 

 על חייהם ואולי גם חשים אחריות לחייהם של אחרים.

 

  דרכי יצירת סולידאריות בשידור החיב. 

על פי להד(, שבו ניתן  Socialידות ובחברות בין הדוברים. זוהה הסגנון החברתי )תמה זו עסקה בלכ

בדומה ללכידות ברכיבי החוסן של  ,דגש לשייכות, לארגון החברתי ולדאגה הדדית בין חברי הקבוצה

 שיחות בין השדרן למאזינים.העולים מהאישיים החבריים -ןזו כוללת את היחסים הבי הובפול. תמה

כי מדובר בשיחות חבריות, שכוללות ביטויים של קרבה ואינטימיות ומובעת בהן דאגה  ,תניתן לראו

אחד  16"מה נשמע חברים?". 15"מה הולך אחי? הכול טוב?" 14זה לשלומו של זה: "אוהב אותך אחי"

המאזינים התעניין בשלומם של השדרנים: "איך אתם חברים? קצת רועש שם, אני חושב, אפילו 

שיתפו את המאזין בחוויות: "יותר מתל אביב זה רועש זה  והם מצדם 17אביב",יותר מפה, מתל 

 -בטוח, אתה יודע, אנחנו פה על יד עזה, ואנחנו שומעים את התקיפות של צה"ל, אז הבומים 

השדרנים  18לפעמים אתה לא יודע אם זה שלהם או שלנו. אתה מהמר כזה... אבל אנחנו בסדר".

הלכידות  19מנסים להרגיע מתוך מציאות מאיימת: "היה קודם צבע אדום, אבל הכול בסדר".

עולה  ,למשל ,החברתית באה לידי ביטוי גם במשמעות שהשדרנים מעניקים לפעילותם שלהם. כך

שהם היו מודעים להיפוך התפקידים בין המראיין למרואיין כשמאזין שאל שאלות ועודד אותם, 

שיח זה שונה  20ם באולפן: "זה מצחיק שאנחנו מתקשרים אליו, והוא מראיין אותנו...".היושבי

 & Berryבאופן מוחלט מההיררכיה הקלסית שתוארה במחקרים שחקרו שיח עם מאזינים )

Sobieraj, 2011; Botes, & Langdon, 2006; Dori-Hacohen, 2012; Livnat & Dori-Hacohen, 

2013; Kupferberg & Green, 2008)  וחושף את ייחודיותו של השיח עם המאזינים בתחנת רדיו

 חינוכי בזמן מלחמה. 

 

לתחנת "קול הנגב" אין סקרי האזנה, ולכן השיחות עם המאזינים הן הדרך היחידה של השדרנים 

לדעת עד כמה מאזינים להם, והן בגדר משוב והנעה בשבילם. הדבר בא לידי ביטוי למשל במשפטי 

"תשמרו על עצמכם,  21אמרו המאזינים לשדרנים: "אוהב אתכם חבר'ה, אתם מעולים";ההערכה ש

יומיות -השיחות נפתחו כאילו כהמשך לשיחות יום 22אתם עושים אחלה עבודה, ואני מאזין לכם".

עם חברים לספסל הלימודים, כשבפתיחת השיחה מצוינים שמות של חברים אחרים והיכן הם בימי 
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ה פשוטה, גולשת לעתים לסלנג ונשמעת כמו שיח ספונטני וחופשי. הדאגה לחימה אלו. שפת השיח

המשפחתית והפרגון ההדדי מופיעים בביטויים כמו: "שימרו על עצמכם שם בדרום וסחתיין 

"האמת  :את תחושותיואחר תיאר מאזין  24"אני מחזק אתכם, אני אוהב אתכם הרבה". 23עליכם";

. לעשות שמח"]...[  ה, אני גם רוצה לבוא לשדר אתכםאני קצת מקנא כז ,אתכם אני רואהכשש

המאזינים מעריכים ומחזקים את פעילות השדרנים שבחרו להישאר בתחנה ולשדר על אף האיום 

הממשי לחייהם. מאזינה, בוגרת מסלול הרדיו, התחילה את השיחה במחמאות שנתנה לשדרנים 

התקשורת הארציים: "ריגשת אותי מאוד באולפן על השידור על הראיונות שהם קיימו בכלי 

והוסיפה והחמיאה לשדרנים: "רדיו 'קול הנגב' עלו והצליחו, מתה  25כשהיית אצל יעל דן";

לבסוף שיתפה את השדרנים בכך שהיא עצמה שידרה ברדיו במבצע הקודם, ב"עופרת  26עליכם".

 יצוקה". 

 

ברת תחושת הלכידות החברתית. בשיחות עלה אפוא השימוש בממד החברתי כאמצעי לחיזוק ולהג

הלכידות בין השדרנים למאזינים מופיעה דרך יחסי הקרבה והשותפות המאפיינים את השיח 

 ביניהם. 

 

 ג. תחושות ורגשות בעקבות הלחימה

תמה זו עוסקת בתחושות ובחוויות הסובייקטיביות של השדרנים והמאזינים לנוכח המציאות 

שעולים לנוכח האיום  ,על פי להד( -Affectהעיסוק המרכזי הוא ברגשות ) ,המאיימת. בחלק זה

הביטחוני, ובדרך שבני האדם פועלים כדי להפחית את ממד החרדה ולהגביר את תחושת הרגיעה, 

רכיב הרגיעה בא לידי ביטוי במוזיקה  ,. בשידורי הרדיו(Hobfoll et al., 2007)במונחיו של הובפול 

היה ביטוי רב יותר להיגדים שדווקא  ,יות המלל שנותחו לצורך מחקר זההמשודרת, אבל בתכנ

בא רכיב החרדה לידי ביטוי  ,פוגמים בתחושת הרגיעה, כשהם נותנים ביטוי לחרדה ולפחד. כך

טראומטיות שחווה בתל אביב: "אבל האוטובוסים פה -בדבריו של מאזין שסיפר על תגובות פוסט

 27ע ואתה מרגיש כל פעם מתחילים אזעקה ]...[ זה לא הגיוני";הורגים אותי, הם מתחילים לנסו

טראומטיות פיזיות מהחוויות בזמן לימודיה במכללת ספיר. -ומאזינה אחרת תיארה תגובות פוסט

איך היינו רצים בצומת שדרות, יוצאים  על אף המרחק של הזמן והמקום, "הגוף שלי תמיד נזכר

  28זה... לא, זה משהו מטורף מה שקורה פה". החוצה מהרכב. אני כאילו לא שכחתי את

 

ריאיון עם עוד סטודנט שחי בתל אביב נפתח בשאלה היכן היה בזמן האזעקה: "אותי האזעקה 

תפסה בפקק באיילון. פאדיחה, פאדיחה, אין לאן לברוח ]...[ זה מראה מדהים: מלא מכוניות 

בהמשך  29ד ואני יושב בצד וצוחק".באילון פשוט עוצרות כמו סוף העולם... ואנשים עומדים בצ

כבר  ,השווה גם סטודנט אחר את המצב כיום לחייו בזמן לימודיו במכללה: "באיזשהו שלב ,הריאיון

אתה ממשיך לישון... זה עצוב, כן,  -אתה לא מתעורר מזה בבוקר, זה לא משנה כמה 'צבע אדום' יש 

אוגרפי מדומה, שיוצר יכאילו נוצר בין השדרנים למאזינים איחוד ג ,ככלל נראה 30מתרגלים להכול".

במה משותפת של חוויה אחת שמאחדת אותם. כשניסו השדרנים לשוחח עם סטודנטים שיצאו 

מעוטף עזה אך עדיין נשארו בטווח האיום, הם ניסו לברר איך מתנהלים החיים במקום מגוריהם. 

ת: "מהפח אל הפחת כמו ש... אבל האמת שפה זה יחסית סטודנט שחזר להוריו בקרית גת תיאר זא

מאזין אחר סיפר  31רגוע, תתפלאו לגלות שבזמן שבתל אביב נפלו היום טילים, פה דווקא שקט".
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ומאזינה אחרת  32שעכשיו הוא בבאר שבע: "אני בבאר שבע. עדיין חוטף טילים, אבל יהיה בסדר".

בירר )בהומור או בציניות( אם השהות  שוחחה עם השדרנים מביתה באשקלון, והשיח אתה

  33באשקלון היא "בריחה גדולה משדרות".

 

העובדה שמאזינים ממקומות אחרים בארץ ביטאו תחושות של פחד וחרדה אמנם יצרה תחושה של 

אוגרפי של המדינה. דווקא ישותפות גורל, אבל יצרה תחושה שבעצם אין מקום בטוח במרחב הג

ה זה רכיב שמחליש את החוסן. נראה שהשיתוף ששיתפו הסטודנטים ההכללה והשיתוף היו במקר

ציון העובדה שגופם עדיין  ,למשל –טראומטיות שלהם -שלמדו בעבר במכללת ספיר בחוויות הפוסט

כחלק מתהליך  ,היה נכון בשבילם כמאזינים –זוכר את האיום ואת הפחד הממשי בזמן ירי הרקטות 

 - דווקא בשל האזכור והתיאור של האירועים ותוצאותיהם -ת אישי טיפולי, אך חשיפתו הציבורי

 פגמה אולי בתחושת החוסן של המאזינים האחרים. 

 

 ד. חייבים להיות אופטימיים

על פי להד( של הסטודנטים בנוגע למצב המלחמה, והיא  Beliefתמה זו עניינה תפיסות ואמונות )

האמונה כוללת  שהשדרנים פעלו בה.כוללת השקפת עולם, ערכים ומציאת משמעות למציאות 

שאינן מובאות לדיון ונראות כאבני דרך שעל פיהן המציאות  ,הנחות ותפיסות עולם מוחלטות

בבחינה של תוכן  34מתנהלת: "אני כולי תקווה שהכול יהיה בסדר, חייבים להיות אופטימים".

האמונה. כשהופיעו השיחות עם המאזינים לא נמצאו מסרים רבים שיש בהם את רכיב התקווה ו

שהזכירו את המצב המאיים  ,מסרי תקווה, פעמים רבות הם הגיעו משולבים עם מסרים פוגעי חוסן

כמו קיומו של מרחב מוגן במקום המגורים. מאזינה  ,וערערו על מה שקודם לכן נראה מובן כל כך

אחת הציגה את ביתה באשקלון כחזית לכל דבר, והשתמשה במילה "בורחת" לתיאור תגובתה בעת 

אזעקה כשעברה לחדר המדרגות. תחושת חוסר המוגנות בגלל היעדר ממ"ד בביתה באה לידי ביטוי 

הפעולות שהיה עליה לבצע לשמע אזעקה: "כל פעמים רבות בריאיון, בכלל זה תיאור חוזר של רצף 

לצאת והיא גם שיתפה ברגשותיה, שמשולבים בפחד " 35מדרגות"; בריצה לחדראזעקה פשוט מלווה 

העובדה שבשיחות עם המאזינים לא הייתה הבניה מקצועית ומכוונת של  36...".מהבית אני לא מרבה

עות של השדרנים בנוגע לחשיבותו של רכיב התקווה מעוררת מחשבה בדבר המודעות או חוסר המוד

 רכיב זה בהתמודדות עם מצב חירום. 

 

 ה. תפקוד תחת אש 

תמה זו עוסקת בתפקודם ובהתנהגותם של השדרנים והמאזינים במלחמה. הפעילות הפיזית תוארה 

בהקשר של הגברת רכיב הביטחון, והיא חוזרת גם כשמתבוננים ברכיב הגברת המסוגלות של תפקוד 

( מקובלת הבחנה 2008כי בתאוריות שעוסקות בטראומה ובחוסן )למשל רוס,  ,. יש לזכורתחת אש

מצב של תנועה )היכולת להסתגל ולפעול לבין בין מצב של קפיאה )חרדה עד איבוד יכולת פעולה( 

מאזינה בוגרת הרדיו שיתפה את השדרנים כיצד נראים חייה במצבי לחץ בהתאם למצב המאיים(. 

. השיחה עסקה בעבודתה בערוץ הטלוויזיה ובשאלה 10כמפיקה בתכנית בוקר בערוץ בימי הלחימה 

כיצד היא מוצאת ידיעות לשידור )אייטמים( בימי הלחימה. תשובתה שהיא מחפשת בדיוק אנשים 

"אנחנו בעיקר רוצים לדבר עם אנשים כמוכם שממשיכים, שחיים, שמדווחים ושלא כל כך  -כמוהם 

ת השדרנים. המאזינה העמיתה הציגה אותם כראויים להערכה חברתית, הפתיעה א - 37מפחדים"
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כי האזעקות  ,ככאלה שמצליחים להמשיך בשגרת העבודה ולהתגבר על הפחד . עוד סיפרה המאזינה

באזור המרכז לא עוררו בה חרדה מכיוון שהתרגלה למצב כזה כבר בתקופת לימודיה בספיר, והיא 

מבינים אינם ם בתל אביב ובין תושבי הדרום: תושבי תל אביב תיארה את ההבדל בין אנשים שחיי

לטעמה מה זה "צבע אדום" ואינם מתורגלים לפעול במצבי לחץ כמו תושבי הדרום. השדרנים מצדם 

   38"עלו על הגל" וענו במעט ציניות, בהומור ובקלילות: "קצת צבעים אדומים אצלנו בשדרות".

 

את שיפעיל ודאות גם בשל המחסור בכוח אדם -איטמן בחובו המצב הביטחוני  ,בשביל השדרנים

, מה שמעיד על מסוגלות לפעול על אף הצליחו להתמודד עם מחסור זההם  ,לוח השידורים. ואולם

השינויים שכפה עליהם המצב הביטחוני. השדרנים שיתפו את המאזינים בדרך שהם פועלים כדי 

יות של מחסור בכוח אדם: "אנחנו כאן... זה נבנה להצליח ולקיים לוח שידורים רציף למרות בע

"זה זמנים כאלה שאנחנו משחררים את הרסן על הרדיו. אנחנו משדרים ככה ב...  39משעה לשעה";

  40העיקר שיעבוד, העיקר שיהיה שם מישהו".

 

מחזקים את תחושת החוסן שרכיבים רבים ניתן לראות  ,בשיח הספונטני בין השדרנים למאזינים

אסטרטגיות שיח דומות זוהו במאמרם של ליבס קולקטיבית. הועצמית ה מסוגלותוה ההדדית

 ,שעסק במיצובו של העורף בשיח התקשורתי במלחמת לבנון השנייה. החוקרים זיהו ,(2007וקמפף )

זאת באמצעות  .כי הסיקור של הפעולות הפשוטות של האזרחים בעורף תרמו לחיזוק החוסן

או שיצאו מביתם בדרך ליעד שקט יותר. אלה השוהים במקלט,  — ראיונות עם אנשים פשוטים

והסיקור נתן חוויה של סולידריות לאומית. העיתונאים התעניינו לדעת כיצד הם מחזיקים מעמד 

 ,בתמיכה חברתיתהיה המשדרים תחת אש,  ,עצמםהשדרנים הצורך של  כי ,עולהבמחקר הנוכחי 

מעל גלי לרגשותיהם נתנו שהם בחשיפה הפומבית מבחוץ. צורך זה בא לידי ביטוי  הערכהבבחיזוק ו

 האתר. 

  

 דיון 

המודל הסולוטוגני  .את חשיבות תחושת הקוהרנטיות הומבליט הדגישמהתבוננות בחמש התמות 

תוך התייחסות מזו  התחוש ה שלאת חשיבותמציג ( Antonovsky, 1987, 1996של אנטונובסקי )

אנטונובסקי מתאר את הציר רציפות, משמעות ומובנות.  :רכיבים בסיסיים בבניית החוסן השלושל

של האנשים לפעול במצבי לחץ מתוך הקוטב הבריא. בחמש  םבין החולי לבריאות ומדגיש את יכולת

השדרנים עם שעשו בקשר  רכיב הרציפותלראות את אפשר  ,המאזיניםעם  ותשזוהו בשיחהתמות 

 תיוצרת תחושת ביטחון ומושתתשחבריהם לספסל הלימודים שעזבו את האזור. זו רציפות חברתית 

מבנה קבוע של על בהקפדה אמון שנוצר בתקופה שקדמה ללחימה. רכיב הרציפות נשמר גם העל 

רכיב השיחה )פתיחה, הצגת שם המאזין ומקום מגוריו וחיפוש נקודות משיקות בחייהם(. 

השדרנים על עבודתם בתחנת הרדיו זכו להם שהערכה הרבה התקבל מתוך העידוד וה ותהמשמע

בשיח עם שהוצגו ובאמונות בא לידי ביטוי בהשקפת העולם  רכיב המובנותו .המלחמהבתוך 

ביקורת על פעילות לא מתחו את העולם כמקום הגיוני וסביר. המאזינים ותיארו המאזינים 

שיח פולמוסי, אלא אין מדובר בלמבצע הצבאי או על דרך ניהולו. הממשלה או צה"ל, על ההצדקה 

ביטחון  ,מסוגלותלעצמם תחושות של שבו האנשים פועלים באופן אינטואיטיבי כדי להחזיר בכזה 

המאזינים והשדרנים יצרו  ,(. למרות האיום הממשי על חייהםהומאוסטזיסושיווי משקל )אישי 
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בקלילות מתוך אמונה שהחיים זרם והשידור  ,", "חממה"(מרוסקת )"ביתלא  ,תמונת עולם שלמה

כשהיא חיים דווקא השגרת דבקות בעודדו השדרנים והמאזינים ניכר שצריכים להימשך במסלולם. 

 . ותתדירהופרה 

 

חזר שוב ושוב הדימוי של מכללת ספיר בכלל ושל תחנת הרדיו בפרט כ"בית"  ,עם המאזינים שיחותב

של הסטודנטים. בדומה לבית האישי, גם הבית הקהילתי נוצר בידי קבוצה ומתבסס על שותפות של 

( Bauman, 2001; Dovey, 2005מוצא. חוקרים רבים )למשל: במקום וברקע התרבותי, בחבריה 

ביטחון,  ממלאת צרכים דומים לאלו שממלא הבית האישי:ש אתכזכרואים בהשתייכות הקהילתית 

לסביבה החברתית ולקהילה.  הקשור תהתמיכה החברתי ,שייכות ומקור לבניית זהות. במצבי איום

חיים בסביבה ששילדים שמהם עולה  ,( מצטטות סדרה של מחקרים2015ביטון ולאופר )-שחורי

 ,. כךללא תמיכה קהילתיתחיים שילדים יותר מ מסתגלים לאירועים קשים טובחברתית תומכת 

בקרב  ושדווחמאלה יותר רבים טראומטיים -בקרב ילדי שדרות דווח על תסמינים פוסט ,למשל

ביטון -עם היישוב כולו )שחורימזוהה הבית שבהם  ,הילדים המתגוררים בקיבוצים הסמוכים

התלבטות אם לעזוב אותו העולה כש(. ל"בית", כמקום מגורים, חשיבות רבה במיוחד 2015ולאופר, 

במחקר השדרנים והמאזינים (. החשיבות הרבה שייחסו Klingman, 2006בשל איומים ביטחוניים )

ולפיהם  ,מחקרים קודמיםם שעלו בלמקום )לתחנת הרדיו ולמכללה( כ"בית" מחזקת ממצאי

להתמודד במצבים לעלייה בחוויית החוסן וביכולת קשורים משמעות, קבוצה חברתית ולכידות 

 מאיימים.

 

הסטודנטים מראיינים את השדרנים שבו הסטודנטים  ,מצב ייחודישנבחנו במחקר היו שיחות ה

בדיקת שידורי ות הייעוץ הרגילות ברדיו. תכניהמאפיינת את פורמט  ההיררכיההמאזינים ללא 

באמצעי התקשורת המקוונים ש ,(Hutchby, 2014בי )'של הטצ תוהרדיו החינוכי מחזקת את טענ

)רבים  ויוניוישיח ש תקיים בהןהש ,עולהשבמחקר שיחות מניתוח ה. וויוניים יותריהיחסים ש

המקובל של השיח המוסדי  וההיררכיהמהמאזינים הם סטודנטים לתקשורת או סטודנטים לשעבר(, 

יחה, כל נושא . בהיעדר מטרה ברורה לשנעלמה בין השדרנים למאזיניםות ייעוץ ברדיו תכניב

, משום תיומי-םיולא , גם אם תטבעי הבין השדרנים נשמע הוזכר בה נתפס רלוונטי. השיחהש

שנזכר למעלה, את האירועים ואת חוסר השגרה. להבדיל משיח מוסדי, הדגישו לו עשנושאי התוכן ש

העיקרית כי מטרתן  ,נראהשיח פולמוסי, ויכוחים או ייצוג מוסדי. לא נמצא בשיחות עם המאזינים 

בזמן  מותקייהשאף , ותבמת השיח הציבורי. השיחעל הייתה שיתוף בחוויות אישיות של השיחות 

ל ומסר ש"הכהתוך שמירה על ומבדומה לשיחת חולין  ,לכאורה חוויה של נינוחות ומבצע צבאי, יצר

 בסדר". 

 

-רבורים לא היה דגש על בשיד .חבריהם של השדרניםהיו לשידור זאת ועוד, המאזינים שהועלו 

לומדים שיומרה להביא מדגם ייצוגי של קולות סטודנטים אחרים ושונים ולא הייתה קוליות 

חלוקת התפקידים בין הדוברים . תחושה של הומוגניות ואחדותהאזנה לשיחות יוצרת במכללה. 

באופן מציגים השדרנים )שדרן ומאזין שעולה לשידור( אינה מוגדרת מראש. אמנם בתחילת הריאיון 

טקסי את המאזין ומיד מוסיפים את הקשר שלו לרדיו ואת האופן שהם מכירים אותו או מזכירים 
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טשטש, והשיח מתאפיין ימתור הדיבור ביניהם לאחר מכן אבל  ;את פגישתם המשותפת האחרונה

ונראה כאילו כל  ,אחד משני הצדדים אחראי בלעדי לניהול השיחהלא ן. אף וווייברמה גבוה של ש

הנושאים העולים בשיח הספונטני יכולים להיכנס לשידור. האותנטיות שבשיחה של השדרנים עם 

של תחושות ורגשות המאזינים באה לידי ביטוי בחשיפה האישית שלהם )לפעמים חשיפה אינטימית( 

השדרנים ש ונראה ,. השיח נעדר יחסי כוחמהתנהלותם בחירום הם מספרים חוויות אישיותשוהדרך 

מערכת יחסים זו היא תופעה יוצאת דופן, למרות הבמה הציבורית.  והמאזינים חשים בנוח בשידור

 והיא לא דווחה עד כה במחקרים אחרים. 

 

( בכל הנוגע Hobfoll et al., 2007את הטיפולוגיה של הובפול ) תוכן השיחות עם המאזינים מדגימים

ם שעלו בשיחות עם המאזינים התאפיינו ברובם במסרים לרכיבי החוסן האישי והקהילתי. הנושאי

בוני חוסן, פרט לתמה שעסקה ברגשות ובתחושות. ברכיב זה באו לידי ביטוי הפחדים והחששות של 

של להד תרמה להבנת  ממדי-המודל הרבהמאזינים, שלא תרמו לביטחון ולרגיעה. ההתבוננות דרך 

בשידור.  תו מצליח השדרן להביא לידי ביטוינקודת המבט האישית של סגנון ההתמודדות שאו

ממדי של להד עוסק בפרט. עקרונות ההתערבות של הובפול ועמיתיו מוסיפים את -המודל הרב

הממד הקהילתי. יוצא אפוא שלשיחות עם המאזינים ברדיו החינוכי פוטנציאל לקדם חוסן אישי 

  ון בהם יפגע בחוסן זה.לצד זה קיימת גם הסכנה ששימוש לא נכ .וחוסן קהילתי גם יחד

 

( בראיית השפה כמבנה 2011גיל )שזיהתה גם דרך קטגוריות השיח לסכם אפשר את דברי המאזינים 

על מאפיינים מצביע  יחסים חברתיים. ניתוח השיחות שהתקיימו עם המאזינים הסטודנטים

ובולטת בה ההיכרות האישית של  ,"סחבקית" ,יומית-םחברתיים הדדיים: השפה היא פשוטה ויו

לא ברור מי מראיין לפעמים ת ללא תורי דיבור מסודרים, ויהשדרן עם המאזין. פעולת הדיבור נעש

עושים את מי. אחד הממצאים המחדשים שנמצאו בחלק זה במחקר הוא השימוש שהשדרנים 

ם ומעלים השדרנים מתקשרים לחבריהכשלחזק את עצמם. כדי בפורמט השיחות עם מאזינים 

הם למעשה מגייסים אותם לתמיכה בפעילותם בתחנת השידור בזמן חירום. זה  ,אותם לשידור

מה שתואר מצב זה שונה לחלוטין מכל שכן המאזינים תומכים והשדרנים נתמכים.  ,היפוך תפקידים

בעלי  םהאנשים באולפן הכשכוח בשיחות בין השדרנים למאזינים,  כהיררכייתבמחקרים קודמים 

ת, ועל כן יש להתייחס שהידע מובנה חברתישנעשה כאן מבוסס על ההנחה ניתוח הכוח הממסדי. ה

, במודע בתחנת הרדיו לצורכיהםהשתמשו אין הכוונה לטעון כי השדרנים זה הקשר. במקרה גם ל

סוג של הבניה  ןה הלשער ששיחות אלאפשר בהקשר של מצב החירום והאיום סביבם, אלא ש

 החרדה.עם בחרו להתמודד עם המתח והם דרך שבה מקושרת לשחברתית 

 

כז את המידע יהשדרן ר שבה התנהל השיח:"כוכב" להתבונן על צורת האפשר בראייה ביקורתית 

תקיים שיח בין המאזינים הזה אחר זה ללא קשר ביניהם. לא בלשידור עלו ואת השיח, והמאזינים 

לכתבות  (טוקבקיםכמו למשל תגוביות )להבדיל מתקשורת בעלת מבנה של רשת לבין עצמם, 

על אף היכולת הטכנית הקיימת באולפן הרדיו להעלות  רשת החברתית פייסבוק.באו  ,אינטרנט

רק בכל פעם לשידור העלו השדרנים להימנע מאפשרות זו והעדיפו לשידור שני מאזינים במקביל, 

דבר  ,בו זמניתמדברים אנשים שני שיח שבו שיח "רועש", כלומר כך נמנעו מיצירת  .מאזין אחד

היו חושבים על כך או לו  - יכלו השדרנים ,יעיל בשידור רדיופוני. אך למרות מגבלה זושאינו 
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הנושאים שעלו לדיון בין בין המאזינים ושלהם לחבר בדברי הקישור  - מקבלים הנחיה לעשות זאת

האפשרות ליצור רשת בין חמיץ את ה ,עצמהל, שבו כל שיחה עמדה מבנה זה. ושיחה בכל שיחה

חולקים חוויות משותפות, שומעים הד שגם קהילה וירטואלית של אנשים אולי המאזינים ו

שההזדמנות להשתמש  ,לרגשותיהם וחשים הקלה מהידיעה שתגובותיהם אוניברסליות. נראה

אי כדו ,במלואה תמיכה נפשית יעילה במאזינים לא נוצלהידי כדי להביא למאפשר הרדיו שבכלים 

שדרן. יש למצוא דרך שמבנה האיש מקצוע טיפולי ילווה את בה לשקול לפתח פורמט של תכנית ש

שמאזינים יגיבו  לבקש אפשרו עמם,התייחסות של מאזינים לשיחות שקדמו לשיחה זמין יהשידור 

 .קודם לכןבאמצעות הרשתות החברתיות לנאמר 

 

המבוססת על , (1973)כ"ץ וגורביץ, יפוקים דרך גישת השימושים והסעם המאזינים שיחות ה בחינתמ

טכנולוגיות של עם אנשים מקיימים יחסי גומלין עם טקסטים ושלפיה  ,הביוריסטיתיההשקפה הב

כי המאזינים  ,, נמצא(2008רז, -תקשורת כדי לספק צרכים חברתיים ופסיכולוגיים מסוימים )שיר

למצוא מענה לצרכים אפשר ממלאים צרכים שונים באמצעות פלטפורמה זו. בתוכן השיחות 

עם חברים הן  –של יצירת קשרים  אינטגרטיבייםולעתים גם לצרכים צורך באסקפיזם כמו  רגשיים

את במידה רבה עם שותפים לקהילת הרדיו החינוכי. גישה זו מחזקת , והן ותיקים מהעבר

כזאת התבוננות  ן.ומשלימה אותהתמודדות עם מצבי איום בחוסן ובהגברת העוסקות ות אורייהת

לחיזוק החוסן בזמן  היעזר בהמאפשרת לראות בשיחות אלו גם פרקטיקה יישומית שאפשר ל

לא רק  :המתקשריםהמאזינים  מעגלהרחבת  באמצעותהן של היחיד, הן של הקהילה, חירום, 

אלא כלל התושבים בקהילה. אפשר לומר שהפוטנציאל הגלום בסוג זה של  ,חבריהם של הסטודנטים

 שידורים לא מוצה מבחינת תושבי האזור.

 

עוסקות בחוסן: ש ,אורטיותיהשיחות עם המאזינים מעל גלי האתר מפגישות שתי זוויות ראייה ת

להד  שתוארו במודל שלכמו האישית והקהילתית. ההתייחסות לסגנונות ההתמודדות האישית 

(BASIC PH כלומר הדרך שכל מאזין ,) מתמודד עם מצב הדחק, באה לידי ביטוי באופן ומאזין

 ,סך כל השיחות יצר שיח קהילתי .מגוון עשיר של דרכי התמודדותוכולם יחד יצרו  ,ברור בשיחות

ם המסייעי (Hobfoll et al., 2007)ואחרים הובפול העקרונות שהציעו דרך שאפשר לבחון אותו גם 

צריך לעמוד מול עיני הוא שהשילוב בין האישי לקבוצתי ש ,אפוא ,נראה. ליצירת חוסן קהילתי

רחב השדרנים, ובכלל זה היכולת לנצל את פלטפורמת השידור לחיזוק כלל המאזינים ולמתן מענה 

 שבו מאזינים שונים יוכלו למצוא תמיכה בהתאם לצרכיהם השונים.

 

ובין מומחים בתכניות ייעוץ מקצועיות יודעים שיש לשמור על הגבול הדק בין מה שראוי לשידור 

שגם כאשר יש אשליה של שידור טיפולי  ,מסרים שמקומם בחדר הטיפולים הסגור. יובל טוען

 ,לשיח משתף יש(. 2012אינטימי, יש לזכור ש"קיר" אחד בחדר הטיפולים פתוח לקהל הרחב )יובל, 

, והוא מחייב את השדרנים ללמוד כיצד לנהל את השיחות םמסרילכלול כל מיני פוטנציאל  ,כאמור

הגישות מחקר המשך יוכל לבחון את  .שיעזרו לבנות את החוסן ולא לפגום בוכך שיכללו מסרים 

 ,שיחות עם המאזינים בתחנות הרדיו האזוריות והארציות לשבהקשר שהובאו כאן גם אורטיות יהת

 לתמוך בחוסן הקהילתי בזמן חירום. אפשר  ןאת הדרכים שבה כדי להעשיר
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שופך אור על זווית ייחודית שבדרך כלל נעלמת מהעין.  השדרנים הצעירים המחקר הנוכחי , לסיכום

שפועלים מאזור הנתון תחת איום ממשי לחייהם מתפקדים בו זמנית כמי שמעניק תמיכה וחוסן 

מהמאזינים איתם הם משוחחים. דווקא ההכרה בתפקידו המיוחד למאזינים וככאלה השואבים עידוד 

לא בשעת חירום, את הצורך לתת מענה מקצועי  המדגיש ,של הרדיו החינוכי בזמן חירום לפיתוח חוסן

  אלא גם לתחושותיהם של השדרנים הפועלים תחת אש. למרכיבי התוכן של השידוררק 
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 תקציר

כמקרה  2011-2009בשנים  לונדון את קירשנבאוםמאמר זה בוחן ראיונות עם מדענים ששודרו בתכנית 

כמרכיב בסדר היום הציבורי. לצד אפיון מבחן לאופן שבו הדיווח חדשותי מציב את המחקר המדעי 

הערכיות החדשותית, שעמדה בבסיס הבחירה של כתבות בנושאי מדע לשידור בתכנית, בוחן מחקר זה 

כיצד ערכיות זו באה לידי ביטוי בתהליך הפקתן של הכתבות וצורת הצגתן בתכנית כרלוונטיות לציבור. 

אפ של התכנית, ראיונות עם צוות התכנית, -ןבאמצעות ניתוח תוכנם ומיקומם של הראיונות בליי

וניתוח פרטני של האינטראקציה בין מגישי התכנית, מצביע מחקר זה על ערכיות חדשותית כמשתנה 

הקיים בתווך שבין המשמעות הציבורית והמשמעות המדעית של המחקר המדווח. סגנון הגשה ציני 

רת הפקה ביזורית באופן יחסי אפשרו לצוות ופרוצדו והומוריסטי, גמישות במיקום הכתבות במהדורה

התכנית למצב מחקרים רבים כחדשותיים למרות מורכבותם וריחוקם מסדר היום העיתונאי והציבורי. 

בעוד ממצאים אלו מצביעים על ייחודה של התכנית, הם מראים כיצד ניתן באמצעות ראיון חדשותי 

ר כלל הציבור. על בסיס הממצאים שיוצגו ייטען, להפוך את המחקר המדעי לסיפור רלבנטי ומעניין עבו

כי ערכיות חדשותית יכולה להוות גשר, ולא רק חסם, בין עיתונאים ומדענים, שהאינטראקציה ביניהם 

 טעונה לעיתים. 

 

 מבוא

 ,The Wellcome Trustלתקשורת החדשותית תפקיד מרכזי בהנגשת המחקר המדעי לציבור הרחב )

מדי אולם רק מעט מהמחקרים המדעיים המתפרסמים (, 2014הטכנולוגיה והחלל, משרד המדע ; 2016
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מידת הקשר בין אלו כוללים את  (. גורמיםHansen & Dickinson, 1992) יהזוכים לסיקור עיתונא
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מחקר זה בוחן את הערכים החדשותיים, שעמדו בבסיס בחירתם וייצוגם של נושאים מדעיים לדיון 

חדשותיים הינם המוסכמות המנחות את ערכים . לונדון את קירשנבאוםבתכנית השיח החדשותית 

בבחירת נושאים כרלוונטיים לציבור  "שומרי הסף" העיתונאיים, קרי הכתבים, העורכים והמפיקים

. הם כוללים את ההשפעה הפוטנציאלית של (Shoemaker & Reese, 1996וכראויים לסיקור חדשותי )

עכשוויות(, קירבה תרבותית או גיאוגרפית האירוע על הציבור )עוצמה(, סמיכות האירוע לזמן הדיווח )

גלטונג בין הדמויות המסוקרות לבין הצופה וקיומו של מרכיב אנושי או מרכיב של עימות בסיפור )

פורמטים וסוגות דיווח, (. הבדלים בין Harcup & O'Neill, 2001 ;León, 2008 ;[1965]1995רוגה, ו

המקוון והשימוש במדיה החברתיים באים לידי ביטוי  הנטייה לבידוריות ופרסונליזציה, המעבר לעולם

; Harcup & O'Neill, 2001בערכים שנמצאו כמנחים את בחירת החדשות בארגוני תקשורת שונים )

Harcup & O'Neill, 2016 ;Welbers et al., 2015 .) 

 

בארץ ובעולם. הינה תכנית אקטואליה וראיונות יומית, הדנה באירועי היום לונדון את קירשנבאום 

, 2010התכנית, זוכת פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה בקטגוריית תכנית האקטואליה )

(, מבוססת על תמהיל של שיחות אולפן בין המגיש לבין כתבים קבועים, פוליטיקאים, ומומחים 2005-7

(Hamo, 2015המוזמנים לתכנית כדי לספק זווית ייחודית על סדר היום. מג ,) ישיה, ירון לונדון ומוטי

קירשנבאום זכרונו לברכה, אשר זכו יחדיו בפרס מפעל חיים מטעם אגודת העיתונאים )תל אביב, 

 ,Kampf & Daskal( יצרו סגנון אשר זוהה לעיתים כמוטה פוליטית או תוקפני יתר על המידה )2009

הומוריסטית כלפי הממסד הפוליטי (, אולם התאפיין בעיקר בגישה צינית, לעיתים 2006רוזן,  ;2011

(. בין היתר, התכנית מארחת מדענים מדיסציפלינות שונות כדי לדווח על 2005פרסיקו, ונציגיו )

מחקרים חדשים או כדי לספק פרשנות מלומדת על ענייני השעה. נמצא, כי התכנית מאפשרת, לעיתים, 

 (.Armon & Baram-Tsabari, 2016) דיון מעמיק יחסית בהקשרים המדעיים של הנושא המדווח

מחויבותה של התכנית לסדר היום החדשותי והמדעי מציגה מקרה מבחן נוח לאופן שבו הגדרת אייטם 

 מדעי כחדשותי מעוגנת בפורמט הטלוויזיוני במסגרתו הוא משודר. 

 

נת בשונה ממחקרי סיקור קודמים, אשר בחנו כתבות לאחר פרסומן, הריאיון החדשותי מאפשר את בחי

הרלוונטיות של ערכים חדשותיים שונים במהלך קיומו של הריאיון. מקובל לראות את הריאיון 

החדשותי כשיח מוסדי מובנה, המאופיין על ידי חלוקת עבודה אסימטרית בין מראיין הנושא בתפקיד 

 ,Clayman & Heritageהמתשאל, לבין המרואיין הנדרש לספק מענה כן ורלוונטי לשאלות אלו )

(. בעוד הריאיון הפוליטי מתאפיין בגישה חקרנית ותקיפה מצד המראיינים ובדרישה מהמרואיין 2002

לתת דין וחשבון כמענה לדרישות המראיינים, מרואיינים שהם מומחים בתחומם נתפסים בדרך כלל 

כבעלי ידע החסר למראיין ולקהל הצופים ולכן הם מתבקשים לחוות דעה מושכלת על הנושא שעל סדר 

עם מומחים בתהליך עיצוב סדר היום  ראיונות(. למרות נוכחותם הגוברת של 2012מונטגומרי, היום )

השפעתם של  (,Summ & Volpers, 2015 ;Albaek, 2011 ;Wien, 2014)החדשותי ובתגובה עליו 

ערכים חדשותיים על בחירתם של הנושאים לדיון במסגרת ריאיון חדשותי בכלל ובראיונות עם מומחים 

 בפרט לא נבחנה עד כה באופן שיטתי.  
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מחקרים קודמים אפיינו את הערכים החדשותיים המנחים את הדיווח המדעי בעיתונות הפופולארית, 

בראל  ;León, 2008 ;Badenschier & Wormer, 2012ם )בעיתונות האיכות ובערוצי טלוויזיה שוני

כיצד ערכים אלו מעוגנים בבחירת הנושאים עליהם ידווח (. מטרת מחקר זה היא לבחון 2015ואחרים, 

בתכנית, בתהליך הפקת הראיונות וביצועם, וכיצד צוות התכנית מבנה את האייטם המדעי כחדשותי 

(Cotter, 2010 :שאלות המחקר הן .)הערכים החדשותיים )הכוללים בין היתר את סוג  מהם. 1

. כיצד 2הנושאים והאירועים המדעיים( המנחים את צוות התכנית בעת בחירת מחקר מדעי לדיווח? 

. כיצד הערכיות החדשותית, כפי 3באים ערכים אלו לידי ביטוי בתהליך הפקת הכתבות בתכנית? 

שעוצבה, מובנית כרלוונטיות עבור קהל הצופים במהלך שידור הכתבה? באמצעות ניתוח תוכנם של 

אפ( של התכנית, ראיונות עם צוות התכנית, וניתוח פרטני -הראיונות ומיקומם ברשימת השידור )ליין

ת המחקר המדעי כרלוונטי לציבור של האינטראקציה בין מגישי התכנית, בוחן מחקר זה את הבניי

 הרחב. 

 

 ערכיות חדשותית ומדערקע תיאורטי: 

 

 ממדע פופולארי לעיתונות המדע

עיתונות המדע עברה שינויים ניכרים מאז החלה להתבסס כתחום סיקור עצמאי במפנה המאה 

ומרתק  העשרים. חלוצי הנישה העיתונאית הזו ראו את תפקידם כמתווכי המחקר המדעי באופן נהיר

לציבור, אולם תקופתנו מתאפיינת לעיתים בדיווח ביקורתי המאפשר פתחון פה ניכר למתנגדיו  של 

ויכוחים ציבוריים לגבי נחיצותם  (.Gregory & Miller, 1998 ;Rensberger, 2009המחקר המדעי )

ת, עימות עם וסיכוניהם האפשריים של פיתוחים מדעיים, כגון אנרגיה גרעינית או מזון מהונדס גנטי

תפיסות אתיות ודתיות בחקר תאי הגזע והוראת האבולוציה, או ספקנות כללית לגבי תופעות כגון 

עם (. Nisbet, 2009ההתחממות הגלובלית, השתקפו בדיווח ספקני וביקורתי בעיתונות החדשותית )

דימוי החיובי של הזאת, מרבית העיתונאים נוטים לדווח על תגליות מדעיות בטון חיובי ולחזק בכך את 

 ,Bucchi & Mazzolini, 2003 ;Allan et al., 2010 ;Watts) המחקרים המדווחים ושל מבצעיהם

2014 ;Elmer et al., 2008 .) המעבר ההולך וגובר של העיתונות אל העולם המקוון והאינטראקטיבי

; Laslo et al., 2011מאפשר לקוראים לאתגר דעות של מומחים וייצוגים חיוביים של המחקר המדעי )

Secko et al., 2011) . 

 

 עניין במדע ותעסוקה עיתונאית

כתבי מדע ועורכים בעיתונות האיכות נוטים לדווח על מחקרים הנתפסים כמעוררי השתאות ואשר 

 ,Clark & Illman, 2006;  Badenschier & Wormerזוכים להערכה חיובית בקרב הממסד המדעי ) 

עומס רב יותר על עיתונאים כלליים, אשר נדרשים לשיח עם כתבי מדע גורמים ל פיטוריהם של(. 2012

( ותוך התמודדות עם 2002ברזיס, . בהיעדר התמחות מדעית )(2015)בראל ואחרים,  מקורות מדעיים

( מוגבלים הכתבים שנותרו באיתור 2013בנזימן, מטלות דיווח אותן חלקו בעבר עם כתבים נוספים )

ובקריאתם הביקורתית. הדבר מוביל לעיתים לדיווחי "העתק והדבק" של הודעות  מחקרים אמינים

 .Christine, 2008; Rödder, 2009; Sumner et al., 2014) לעיתונות
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   רלוונטיות מדעית ורלוונטיות ציבורית

ניתוחי תוכן של כתבות מדעיות שפורסמו בארצות שונות מצאו באופן עקבי כי מרבית הכתבות דיווחו 

 Elmer etעל תגליות חדשות והשלכותיהן בטון חיובי גם בהיעדר יישום או משמעות ציבורית מיידית )

al., 2008 ;Badenschier & Wormer, 2012מדווח (. הכתבות התמקדו בידע או בשיטות של המחקר ה

לעומת מיעוט יחסי של כתבות אשר עסקו בפוליטיקה או באתיקה של המדע או בסיכונים אפשריים 

(Bucchi & Mazzolini, 2003 ;Groves et al., 2015) המחקר הרפואי, הנתפס כבעל השלכות ישירות .

 ,Bucchi & Mazzolini)על בריאות הציבור, זוכה לכיסוי הנרחב ביותר ביחס לנושאים מדעיים אחרים 

2003  ;Groves et al., 2015 ;(Elmer et al., 2008 בדיינשייר וורמר, אשר חקרו את הסיקור המדעי .

טענו, כי כדי להסביר את בחירתן של  (Badenschier & Wormer, 2012בעיתונות האיכות בגרמניה )

הכתבות שדווחו יש להתחשב ברלוונטיות המדעית, דהיינו החשיבות המיוחסת לתגלית כמקדמת את 

הידע המחקרי, לצד ערכים חדשותיים מסורתיים כגון השפעה ועכשוויות, המשקפים רלוונטיות כלכלית 

א משקף ערכים חדשותיים של השפעת הדיווח בערוצים המשודרים מצא, כי הואו פוליטית. בחינת 

המחקר ושל דומיננטיות למחקרים בתחומי הרפואה והטכנולוגיה, וכתואם במידה רבה דיונים 

 ,León, 2008; Mellor et al., 2011; National Science Board)פוליטיים או חברתיים בנושאי מדע 

2016). 

  

 מדע בעיתונות בישראל

הבינלאומית, נמצא כי הדיווח המדעי בישראל משקף יותר את הרלוונטיות בהשוואה לדיווח בעיתונות 

(. לעומת הדומיננטיות של המחקר 2015בראל ואחרים, ; 2008קליין, המדעית של המחקרים המדווחים )

 Bucchi & Mazzolini, 2003 ; Groves et al., 2015הרפואי בדיווחי המדע באירופה וארצות הברית )

(Elmer et al., 2008;(2015בראל ואחרים, ) , זוכים מדעי החיים לחשיפת יתר בעיתונות הישראלית .

כמו במדינות אחרות, זוכה המחקר המקומי בישראל לבולטות ניכרת ביחס למחקר בינלאומי 

(Lemańczyk, 2014 ;Hijmans et al., 2003 ; Mellor et al., 2011) אולם בישראל, רבות מידיעות .

סקרים  (.2015בראל ואחרים, ) ולא במדור מדעיבמדורי החדשות המקומיות תים אלו ממוקמות לעי

בהישגי המדע בישראל, רואה במחקר מצאו, כי הציבור גאה שנערכו עבור משרד המדע והטכנולוגיה 

המדעי תרומה חיובית לפיתוח כלכלי וחברתי, מגלה עניין במגוון תחומים מדעיים ותופס רופאים, 

(. מכיוון 2015, 2014משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, )כבעלי מקצוע יוקרתיים מדענים ומהנדסים 

ידי הציבור הרחב הבוגר בארץ -שתקשורת ההמונים נמצאה כמקור השכיח ביותר לקבלת מידע על

ייצוג (, ייתכן כי הNational Science Board, 2016; 2014משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, ובעולם )

הנרחב יחסית למדעי החיים בדיווח העיתונאי והכללת המחקר המדעי בסדר היום הציבורי משקף 

 תפיסות רווחות בציבור הישראלי לגבי תפקידו החברתי של המדע בישראל. 

 

  ערכים חדשותיים בריאיון  עם מומחה

לבין המרואיינים ואת מחקרים קודמים של ראיונות עם מומחים בחנו את אופני השיח בין המראיינים 

השפעתם על הדיווח החדשותי. ראיונות שנערכו עם מומחים ועיתונאים לאחר השתתפותם בתכניות 

חדשותיות חשפו דעות שונות ביחס להשפעותיהם היחסיות של העיתונאי או המומחה המתארח על 
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על המחקר (. מחקרים אשר בחנו את צורת הדיווח Albaek, 2011; Wien, 2014מיסגור הכתבה )

המדעי בראיונות התמקדו בעיקר בדרכים שבאמצעותן המומחים מתאימים את תשובותיהם לפורמט 

 ,Patrona, 2005; Armon & Baram-Tsabariהחדשותי ולהקשר המדעי אותו הם מעוניינים להציג )

 (. בעוד מחקרים אלו בחנו בעיקר את התמודדותם של מדענים עם אמצעי התקשורת, מאמר זה2016

בוחן כיצד הופכים העיתונאים את המחקר המדעי לידיעה חדשותית בעלת רלוונטיות לציבור. בעוד 

הספרות מצביעה על הדיווח המדעי כתוצר של מגוון גורמים הקשורים לסדר היום הציבורי ולסדר היום 

ים של העיתון או הגוף המשדר, הריאיון המשודר והליך הפקתו מאפשרים בחינה של האופן בו ערכ

חדשותיים משפיעים על עיצוב הכתבה המדעית ואת שילובם של ערכים אלה בהפקתה של הכתבה 

 ובהגשתה לצופים. 

 

 שיטת המחקר 

 

 נתונים

בניית קורפוס הכתבות התבססה על חיפוש בארכיון התכנית ואיתור של ראיונות עם חוקרים או 

חוקרות ממדעי הטבע, ההנדסה והרפואה, שהם בעלי תואר אקדמי ומועסקים במוסדות להשכלה 

. הראיונות (Besley & Nisbet, 2013)גבוהה, משרדי ממשלה, ארגונים לא ממשלתיים, או בתעשייה 

. מאגר הכתבות שבקורפוס המחקר כולל את כל הכתבות 2009-2011דרו בין השנים שאותרו שו

 מכלל הכתבות ששודרו.  3.2%-אפ של התכניות והן מהוות כ-המדעיות שנכללו בליין

 

 גישות מחקר

-ככתבות חדשותיות נבחנו על בסיס הגישה הסוציו בחירת הנושאים המדעיים שנבחרו לשידור ומיצובן

קוגניטיבית -קוגניטיבית בשילוב הגישה הדיסקורסיבית לחקר הערכיות החדשותית. הגישה הסוציו

 מזהה ערכים חדשותיים כקריטריונים המנחים את העיתונאים בבחירת אירוע כחדשותי 

 .(Harcup and O'Neill, 2001; Brighton and Foy, 2007 ;[ 1965]1995, רוגהו גלטונג (

(. Cotter, 2010על תפיסות או הנחות שהופנמו בחדר החדשות )קריטריונים אלה מבוססים, לעיתים,  

לעומתה, מדגישה הגישה הדיסקורסיבית את הבניית החדשה כרלוונטית, עדכנית ומשמעותית לציבור 

ביכול )כגון קרבה תרבותית לקהל ( וכי ערכי חדשותיּת מהותיים כBednarek & Caple, 2014הרחב )

רוזן, ומאיירס אלא מובנים אל תוך הסיקור ובמהלכו )  הספציפי( אינם מאפיינים של האירועים עצמם

השפעה -כך, תיאור של אסון טבע כגרוע ביותר מזה שנים מקנה לו ערכיות חדשותית כאירוע רב(. 2013

לאירוע ערכיות חדשותית, המשקפת את ומפתיע. בדומה, ציטוט שמם של מחוזות מוכרים מעניק 

 קרבתו לצרכני החדשות.

 

 משתנים וערכים

 הכתבות אופיינו לפי המשתנים הבאים, המשקפים את אופני הבחירה של נושאים כחדשותיים: 

עשינו הבחנה בין בריאות הציבור ומדעי הרפואה )כולל  –( Bucchi & Mazzolini, 2003נושאי דיווח ) .א

רפואה(, מדעי הטבע )כימיה, -מחקרים בסיסיים, קליניים ואפידמיולוגיים(, מדעי החיים )לא כולל ביו
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פיזיקה וענפיהם(, טכנולוגיה והנדסה )כולל אנרגיה, חשמל, הנדסת חומרים(, ומדעי הסביבה )כולל 

 גיאולוגיה ואקלים(.

שימש להבחנה בין דיווחים על אירוע מדעי )פרסום, כינוס, ניסוי או פרויקט מדעי(, אירוע  – טריגר .ב

חדשותי )ענייני השעה(, אירועים בעלי היבט מדעי וציבורי, כולל פרס הניתן למדען כהוקרה ציבורית על 

 הישגיו )פרס נובל, פרס ישראל(, או אירוע תרבותי כולל סרט, או ספר מדע פופולארי.

שימשו כדי להבחין בין תגליות המדווחות כמפתיעות או נוגדות תפיסות מקובלות  –רכים חדשותיים ע .ג

)לא שגרתי(, מחקרים המדווחים כבעלי השפעה חברתית או כלכלית )עוצמה(, קישור מהותי לישראליות 

קהילה או יהדות )קירבה(, קישור לאירועים הסמוכים לזמן השידור )עכשוויות(, או עימות כלשהו ב

 המדעית או מחוצה לה. 

 Bucchi & Mazzolini, 2003 ;Elmer etמשתנים אלו נוסחו על בסיס מחקרי כיסוי בעיתונות המדע )

al., 2008  ;León, 2008 ;  ,2015בראל ואחרים ;Major & Atwood, 2004 .) כשליש מהראיונות

מהקורפוס, נמצאה מהימנות  10%קודדו בידי שניים מהמחברים )ר.ע. וי.ב.ב.ד(. בקידוד עיוור של 

, Altman( ומהימנות טובה )K=0.87( וטריגר )Cohen Kappa=0.95גבוהה לאפיון הכתבות לפי נושא )

(. תוצאת מהימנות זו נמצאה כמשקפת את נוכחותם של K=0.67( באפיונן לפי ערכיות חדשותית )1991

 שני ערכים חדשותיים בחלק מהכתבות )ראו ממצאים(. 

 

 במהדורהמיקום 

אפ של המהדורות בהן הן שודרו. בשונה -לצד בחינת מאפייני הדיווח, נבחן מיקומן של הכתבות בליין

הדיווח המדעי מופיע במגוון מדורים. רוב הדיווחים  מנישות עיתונאיות אחרות, כגון ספורט,

 & Clark & Illman, 2006 ;Bucchiהעיתונאים על מדע מתפרסמים במדורי מדע או בריאות )

Mazzolini, 2003( ומיעוטם במדורי חדשות הפנים )Hijmans et al., 2003 מדורי יופי או סגנון חיים ,)

(Šuljok & Brajdić, 2013;  ,2015בראל ואחרים)( ולעיתים אף בעמוד השער ,Bucchi & Mazzolini, 

לידיעה. בעוד  מיקום במהדורה או בעיתון מושפע בדרך כלל מהערכים החדשותיים המיוחסים(. 2003

חדשות קשות, העוסקות בנושאי השעה, ממוקמות בדרך כלל בפתח המהדורות המשודרות או בעמודי 

סיפורים אנושיים וכתבות צבע, ניתן למקם כנושא קליל בסוף השער של העיתונים, חדשות רכות, כגון 

ן המדעי מצביע על באופן דומה, מיקום הריאיו(. Gans, 1980 ;Cotter, 2010המהדורה או העיתון )

האופן בו הוא נתפס ומובנה בידי צוות התכנית או העיתון כחדשותי. במחקר זה, מיקום הראיונות נבחן 

 בידי אחד המחברים )ר.ע.( לפי מבנה התכנית כפי שתואר בידי חברי הצוות )ראו ממצאים(. 

 

 ניתוח שיחה

כתבות שאותרו כבעלות ערכיות חדשותית מורכבת, או שהוצגו כדיווח על נושא מדעי מורכב במיוחד, 

מגישי התכנית מציגים  (. נבדקו הדרכים שבהןConversation Analysisנבחנו בגישת ניתוח השיחה )

רמט את המחקר כרלוונטי לקהל הצופים, לסדר היום הציבורי, לנושאים בהם עוסקת התכנית, או לפו

בוחנת כיצד דוברים מבנים את שיחם בצורה הדדית בחילופי תורי הדיבור ביניהם של התכנית. גישה זו 

(Sacks, 1992 כך, חקר הריאיון המשודר מצא, כי ניסוח השאלות והתשובות מבסס את מקומו של .)

חדשותיות  (. תכניותClayman & Heritage, 2002המראיין כזכאי לדרוש דין וחשבון מהמרואיינים )

פוסי תשאול, אתגור ושליטה, המאפשרים למגישים להאיץ ולמקד את נושא אתר דבישראל נבחנו כדי ל
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; Nir et al., 2014 ;Dori-Hacohen & Livnat, 2015השיחה ולתחום את מרחב ההבעה של המרואיין )

Weizman, 2008;  ,במאמר זה מיושמת גישת ניתוח השיחה לבחינת האופן בו מובנית  (.2010עמיר

 ערכיות חדשותית תוך אינטראקציה בין המראיינים. 

 

 ראיונות עם צוות התכנית

ראיונות עם עיתונאים ועורכים ותצפיות בחדרי חדשות, הצביעו על הרלוונטיות של ערכים חדשותיים 

ונים ועל ביטויים בשפת הסיפור והבנייתו במהלך הכנתו במיון ובסיווג הידיעות עבור ארגוני חדשות ש

על בסיס (. Badenschier & Wormer, 2012; 2013רוזן, ומאיירס ; Cotter, 2010לדפוס או לשידור )

פורמליים -תוצאות ראשוניות מניתוח הכתבות, נבנה שאלון כללי שהוצג לאנשי הצוות בראיונות בלתי

אשר מרביתם נערכו בחדר החדשות. שיחות אלו תועדו בכתב יד במהלך ולאחר הריאיון וסווגו על פי  

ייטם לפני פרקטיקות ההפקה שעליהן הצביעו חברי צוות התכנית כרלוונטיות בבחירת והפקת הא

שידור התכנית. המאפיינים הרלוונטיים חזרו במהלך השיחות והם מוצגים ללא ייחוס לדוברים כדי 

לשמור על האנונימיות שלהם, שכן מדובר בקבוצה קטנה של אנשים המוכרים זה לזה ולחבריהם 

 למקצוע. 

 

 ממצאים

 

 החדשות שמעבר לחדשות 

בראיונות עם חברי הצוות נמצא, כי הם פועלים בתוך הגדרה רחבה יחסית של ערכיות חדשותית, אשר 

סדר היום של התכנית נמצא כבעל תפקיד מאפשרת לכלול במסגרתה גם את הדיווח בנושאי מדע. 

מרכזי בבחירת תכנים מדעים והצגתם כבעלי ערך ציבורי וחדשותי. חברי הצוות התייחסו לתכנית כאל 

אקטואליה מורחבת, העוסקת בעיקר בענייני השעה אולם מאפשרת את הרחבת הדיון גם תכנית 

לנושאים אשר חורגים מתחום עיסוקן של תכניות אחרות. סמיכותה של התכנית לתכניות חדשותיות 

אפשרה לצוות התכנית לצמצם את הדיווחים או העדכונים על אירועים בוערים אחרות בלוח המשדרים 

 שורים ישירות לדיונים שתוכננו בהכנת המהדורה. שאינם ק

 

בקרב אנשי הצוות, התכנית נתפסת כמודעת לצרכי הרייטינג אולם ככזו שאינה מונחית רק משיקולי 

המאפשרת לצופיה לקבל את "המנה הגבוהה שלו" ואת חשיפתם הן  רייטינג. הצוות רואה בתכנית ככזו

לענייני השעה והן ל"חיים שמעבר לחדשות". בעוד צוות התכנית דיווח על ערנות לנתוני צפייה 

המתקבלים ממחלקת המחקר של הערוץ, הם הצהירו על פניה לקהל קבוע ונאמן המהווה כעשירית 

 ( ואשר חולק עם הצוות את העניין בתכנים המשודרים. איש 300,000מצופי הטלוויזיה בישראל )

המובאות הבאות מתוך ניתוח התוכן, מדגימות כיצד לונדון מיצב את הדיווח המדעי כמנה גבוהה, כסוג 

תוך אזכור מפורש של העומס הנפשי הנובע מהעיסוק של אתנחתא מענייני השעה המעיקים, לעיתים 

 )והצפייה( בחדשות הקשות: 

 13.6.11סמית, קרינה קו

 .שיחות עם שני מדענים ישראלים, עכשיו זה החלק המענג ביותר בתוכנית שלנו .ל

 3.10.10לכת חדש, -כוכב

 .זה יפה להתרחק מכאן, לענייני אסטרונומיה .ל
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 23.6.09דחיסת מידע, 

 אז, אני מרגיש הרגשה של רוממות רוח שמדען ישראלי זוכה בפרס בסדר חשיבות כזה ל.

 

ערך בפני עצמו. באף לא אחד מהראיונות עם זאת, חשוב לציין, כי חברי הצוות לא הקנו לדיווח המדעי 

הוזכרה מחויבות לשיפור ההבנה הציבורית את המדע כאג'נדה המנחה את חברי הצוות בבחירת 

החדשות, אם כי מרביתם הראו לפחות עניין כלשהו במחקר המדעי או בהשלכותיו החברתיות )ראה 

משך(. אנשי המדע הוצגו כפדגוגים טובים היכולים לספק לתכנית תכנים מעניינים לפינות ההרחבה בה

סקירות ספרים, כתבות בנושאי תרבות ואומנות, ותחומי עיון אחרים. תמהיל זה הוצג של התכנית, לצד 

ד כמקובל כתורם להנגשת המדע לציבור על ידי הצגתו כרלוונטי ואקטואלי ולא כנושא למתעניינים בלב

 בתכניות מדע פופולארי בטלוויזיה הישראלית אשר לא שרדו במבחן הזמן. 

 

 בידור חכם 

ניתוח הערכיות החדשותית חשף, כי בחירת הנושאים שיקפה את היכולת למצבם כרלוונטיים מחד 

י נמצאה דומיננטיות ניכרת למדעוכסוג של בידור אינטלקטואלי מאידך. בין הנושאים שנבחרו לפרסום, 

(. בעוד התכנית נתפסת בידי יוצריה כייחודית בנוף n=37 ;25%( ומדעי החיים )n=65 ;43%הבריאות )

התקשורתי, הנושאים המדעיים  שנבחרו לפרסום בתכנית נמצאו כתואמים את אופן הדיווח המקובל 

 (. ואולם, למרות שבחירתם של רבים מהנושאים ייצגה2015בראל ואחרים, בתקשורת החדשותית )

רלוונטיות חברתית או כלכלית, הצגתם כחדשותיים הדגישה דווקא את תרומתם המדעית. כתבות רבות 

דיווחו על ממצאים כ"מרתקים", "מפתיעים", "פורצי דרך" או "משני תפיסה". ערכיות חדשותית מסוג 

(. 1איור ; n=41; 27%( ביחס ל"רלוונטיות ציבורית" )n=62, 41%)"הפתעה" זכתה להבלטה ניכרת 

היא בלטה במיוחד כאשר הטריגר לפרסום היו אירועים משדה המחקר המדעי )כגון פרסומו של ממצא 

 (. 2חדש( לעומת אירועים חדשותיים ואחרים )איור 

 

את המחקר המדווח לציבור, ולא  ראיונות עם אנשי הצוות הבהירו, כי תפיסתם בדבר יכולתם להנגיש

בחירות אלו דווחו  רק השפעתו המדעית או הציבורית של המחקר, משפיעה על בחירתו כנושא בתכנית. 

שיפוטם של חברי הצוות את הנושא כמעניין, מעורר דמיון, וככזה על ידי אנשי הצוות כמבטאות את 

קבלות תדיר מדוברים באוניברסיטאות, הצוות ציין הודעות לעיתונות המת שיכול לרתק את הציבור.

את העיתונות הכתובה, ולעיתים אף פרסומי מדע פופולארי כמקורות המשפיעים על בחירת הכתבות 

המדעיות בתכנית. הנושאים שהוזכרו כמעניינים בעיני חברי הצוות היו מגוונים וכללו פיתוח תרופות, 

סויית. אולם בחירת הנושא שיקפה במידה רבה פסיכולוגיה ניגנטיקה, פיזיקת חלקיקים, חקר החלל ו

אנשי הצוות ציינו את העדפתם לדיווחים במדעי החיים את היכולת להנגישו לציבור במהלך הריאיון. 

והרפואה ככאלה התואמים ידע ציבורי רחב, לעומת מדעי הטבע הפיזיקליים שנתפסו כקשים להנגשתם 

אינם נהירים לצופים. נראה, שתבנית הכיסוי שנבחנה  לציבור הרחב עקב פערי ידע וריבוי מושגים אשר

שיקפה לצד ערכים חדשותיים גם שיקולי עריכה והפקה מבחינת היכולת להנגיש את הנושא באופן 

 שיהיה ברור לקהל הצופים. 
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היישומיים . המדעים (n=150): נושאי דיווח והערכיות החדשותית שאותרה עבור הכתבות בקורפוס 1איור 
 כוללים טכנולוגיה, הנדסה ומדעי כדור הארץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפי טריגרים וערכיות חדשותית. ( n=150). סיווג הכתבות בקורפוס 2איור 

 

בעוד מיצוב המחקר המדעי כחדשותי התאים לאג'נדה של צוות התכנית, הוא התאפשר במידה רבה 

אפ של -אנשי הצוות כיצד ממוקמות הכתבות בלייןבשל מבנה המהדורה. בראיונות עמם הסבירו 

התכנית לפי מדרג המבחין בין חדשות קשות לרכות, כפי שנמצא במחקרים על עיתונות כתובה ועל 

(. מבנה המהדורה הוצג Wieten & Pantti, 2005 ;Gans, 1980תכניות אקטואליה וחדשות אחרות )

י פרסומות: משבצת פותחת הדנה בחדשות כרצף של שלוש חטיבות )"בלוקים"(, המופרדות בקטע

הנמצאות במרכז סדר היום )"חדשות קשות"(, משבצת אמצע העוסקת באקטואליה וכוללת דיוני רוחב 

או פאנל בנושאי השעה, ומשבצת סיום שכוללת דיווחים על אירועי אומנות, תרבות, ספרי עיון, או קטע 

בניתוח התוכן לונדון וקירשנבאום )"סופטי"(. מוזיקלי בביצוע חי של האומן בהשתתפות פעילה של 
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נמצא, כי הערך החדשותי של "עכשוויות" אפיין בעיקר דיווחים על פרסים מדעיים שניתנו זה עתה. 

(, Tuchman, 1973תזמון )-חדשות בלאכאולם באופן כללי, התייחסו חברי הצוות לכתבות המדע 

 אפ ביום נתון. -כת בהתאם ללייןשמועד פרסומן גמיש ויכול להיקבע לפי צורכי המער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיקום הכתבות במהדורה. ו טריגר: 3איור 

 

ממצאי ניתוח התוכן הראו, כי מיקום הכתבות במהדורה משקף את ערכיהן החדשותיים, כך שכתבות 

בבחינת (. 3בנושאי מדע מוקמו לפי עיקרון המיון שהינחה את אנשי הצוות לגבי ידיעות כלליות )איור 

התכניות שהיו זמינות לקידוד נמצאה התפלגות שווה של הכתבות בין משבצת האמצע לסיום   130

(48%; n=62בעוד רק כ  ,)- 5% ( מהן פתחו את המהדורהn=6 אולם, בעוד רצועות האמצע והסיום .)

לשלב דמו האחת לשנייה בהקשר להתייחסות לאירועים בשדה המדע, ברצועת הסיום הייתה נטייה 

במבחן  <0.005יותר כתבות בהקשר תרבותי ופחות כתבות בהקשר חדשותי מאשר במשבצת האמצע )

( במהדורות החדשות וכללו נושאים Gans, 1980"סיפורי השער האחורי" )פישר(. כתבות אלו שימשו כ

ם שנתפסו כחשובים, למרות היעדרה של השפעה רחבה, וכמספקים את הצורך בשילוב אלמנטים קלילי

 לצד ענייני השעה.  

 

אך היא נגדה במידת מה אמנם הצבת המדע כבידור אינטלקטואלי תאמה את סדר היום של התכנית, 

את זה של התכניות ששודרו בסמיכות לה. אנשי הצוות סיפרו על קושי במיקום כתבות מדעיות בסוף 

ית. אייטם קליל נחשב התכנית לפני ובצמידות למהדורת החדשות המרכזהמהדורה בתקופה בה שובצה 

כמושך קהל ולכן כ"מקפצה" טובה למהדורת החדשות המרכזית. לעומת זאת, האייטם המדעי נתפס 

כ"כבד" וכמבריח צופים ולכן ככזה היכול לפגום במעבר הרצוי בין התכניות. היכולת למקם כתבות 

. ים חדשותייםבמשבצות שונות במהדורה אפשרה להציג את המחקר המדעי לפי מנעד רחב של ערכ

אפ ככלי ארגוני חשוב למיצובם של מחקרים ומומחיות מדעית בסדר -לייןצוות התכנית הצביע על ה

היום, הן ביחס לציפיות הצופים והן ביחס לשותפיהם במחלקת החדשות של הערוץ. מיקום הכתבות 
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רכים חדשותיים, במהדורה לפי מיון לחדשות קשות ורכות תמך בכיסוי המדעי בתכנית לפי שילוב בין ע

 טריגרים ונושאי דיווח.

 

  מערך חדשותי לשאלה מדעית

בנית מורכבת של דיווח מדעי בתכנית, אשר שילב סיקור של נושאים מצאנו תבאמצעות ניתוח התוכן 

בעלי רלוונטיות ציבורית ברורה לצד דגש על העניין המדעי שבתגלית המדווחת. פתיחי הכתבות להלן 

ממחישים כיצד הערך החדשותי של קירבה גיאוגרפית או תרבותית משמש כדי להציג דיון במושגים 

הביוגרפיה של החוקר כמקדם את הפיתוח הרפואי יתן לראות כיצד בפתיח הבא נבסיסיים במדע. 

בישראל משמשת בהצגת כתבה על תגלית מעניינת בגנטיקה, המתוארת כמייצגת את הראש היהודי ואת 

(. ואולם, לאחר שהוצגו המרואיין ותרומתו האפשרית לרפואה 1-2הישראלי החדשן )שורה )להלן ש.( 

ל המחקר הבסיסי שאותו ביצע. במקום לשאול על יישום פוטנציאלי כנושא הכתבה, הופנה המיקוד א

(. בעוד 5-6או על דרכו של המרואיין במדע, שואל אותו לונדון על הגן שחקר ועל תכונותיו המופלגות )ש. 

לונדון מתייחס לרלוונטיות הרפואית של הגילוי, שאלתו ממצבת מחדש את הגן ותכונותיו כנושא 

 (:10-12השיחה )ש. 

 

 

מתוך ריאיון שדן בזכייתה של פרופ' עדה יונת בפרס נובל לכימיה על חלקה המובאה הבאה לקוחה 

תאי האחראי ליצירת החלבונים בתא החי( ושנערך עם עמית  של -)מבנה תוך בפענוח מבנה הריבוזום

יונת שפעל בשיטות מחקר דומות. לאחר הקרנת קטע קצר מתוך מסיבת עיתונאים שערכה יונת 

(. בתפקידם 1והערה על אופייה הבלתי פורמאלי )לא מצוטט(, עבר לונדון מיד לשאלה מושגית )ש.

ם ביחס לנושא הנדון מאפשר את הפיכתה של שאלה הטיפוסית כמנהלי הדיון, מיצובם כבורי

 ( לשאלה מרכזית בסדר היום החדשותי:6לשיעורי מדע )"מה זה ריבוזום", ש.
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( על תגליותיו 5.10.11תמונה דומה התקבלה בדיווח על פרס נובל בכימיה בו זכה פרופ' דן שכטמן )

מקד בסיפורם האישי של יונת ושכטמן כפורצי בעוד הדיווח העיתונאי התבמבנה הגבישי של החומר. 

במושגים המדעיים שעמדו בבסיס  לונדון את קירשנבאוםדרך בתחומם, התמקד הדיווח ב

תנועה זו בין ערכיות חדשותית מקובלת לבין התמקדות בערכה המדעי של התגלית, מחקריהם. 

נים מדעיים או שיקפה והתאפשרה במידה רבה בזכות העדפותיהם השונות של המגישים לתכ

חדשותיים. בניתוח התוכן נמצא, כי לונדון העדיף להציג שאלות מושגיות, מתודולוגיות, או 

פילוסופיות ואתיות הקשורות למחקר המדווח. לעומתו, נתפס קירשנבאום כ"מר חדשות", בעל 

רגישות לתחומי העניין של הצופים ושאלותיו עסקו פעמים רבות בהשלכות מחשבה תכליתית ו

מעשיות של המחקרים המדווחים. מעמדה זו חזר קירשנבאום ורמז למרואייניו שעליהם החובה ה

להנגיש את ממצאיהם לציבור הרחב ולהציג את השלכותיהם המעשיות של המחקרים. כללית ניתן 

לומר, כי בעוד לונדון נע מתחומי עניין רחבים לשאלות מדעיות ספציפיות, קירשנבאום החזיר את 

 לבחירתיסוק המדעי לפן הציבורי של הסיפור. כך, מגוון הערכים החדשותיים שהביאו הדיון מהע

 תוך התייחסות הן לזווית המבט המדעית והן לזווית המבט הציבורית.  הגשתההכתבה, אפשרו את 

 

 מרואיינים חדי ניסוח

תיכון, -)מזרחבהשתתפות כתבים ייעודיים לנושאי סיקור מסוימים שלא כמו פינות קבועות בתכנית, 

, לתכנית אין כתב לענייני מדע. התכנית נסמכת על כתבים מובילים במערכת כלכלה, משפט(

ניתוח התוכן המשמשים כפרשנים למגוון נושאים שעל סדר היום. עם זאת, ב 10החדשות של ערוץ 

איתרנו מספר מקרים בהם גויסו לריאיון על נושאים מדעיים כתבים או מומחים בתחומים 

קים לתחום המדעי המסוקר. כתבת הבריאות, הלה אלרואי, פראמדיקית בהכשרתה, הוזמנה המשי

לעיתים להציג מחקרים בנושאי בריאות הציבור ואף לראיין, לצד לונדון וקירשנבאום, את המומחה 
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מספר מומחים נעשו לאורחים קבועים באולפן והוזמנו באופן חוזר כדי לדבר על נושאים האורח. 

חותם. בתוכם ניתן למנות את פרופ' אבינועם רכס מההסתדרות הרפואית והמשפטן שבתחום התמ

ד"ר גיל סיגל, אשר הוזמנו כמומחים לאתיקה רפואית, ואת פרופ' דני רבינוביץ' אשר הוזמן לדווח 

על המחקר והפוליטיקה של שינוי האקלים והדיונים הבינלאומיים בנושא. הם ואחרים הסבירו 

 יות כמבוא לדיון בהשלכותיהן האתיות, הפוליטיות או המשפטיות.לעיתים תגליות מדע

 

היעדרו של כתב מדע קבוע בערוץ מקשה על איתורם ואולם בראיונות עם חברי הצוות התברר, כי 

באיתור דוברים רהוטים מקרב הקהילה והנגשתם של נושאים מדעיים וכי נדרשו מאמצים ניכרים 

שבו הן  יון כלל שיחה בין תחקירניות למרואיינים אפשריים,תחקיר ההכנה לכל ריאהמדעית עצמה. 

נדרשו לוודא כי המרואיין יכול להסביר את התגלית המדעית במסגרת הזמן של הכתבה, ללא 

מושגים טכניים, תוך שימוש באנלוגיות או דוגמאות וקישור הנושא לחיי היומיום של הצופים. 

"חמשת הממים" המהווים את הבסיס לקביעת  מרכיב מרכזי בשיחה זו הוא תשאול המדען לפי

 Hetsroniערכיותו החדשותית של הנושא. הרצון להגביר את ייצוגן של נשים מומחיות בתקשורת )

& Lowenstein ,2014 השפיע אמנם על בחירתן של נשים להופעה בתכנית, אולם איכותה של )

( דווחה כקריטריון הסף בהחלטה על "יש שיחה"האינטראקציה בין המרואיינ/ת לתחקירנית )אם 

 קיום הריאיון. 

 

  אירוניה והומור

למרות ההכנות והתחקיר המקדים, שתוארו בראיונות עם חברי הצוות, בניתוח התוכן התגלו מספר 

מקרים בהם חברי הצוות נאלצו להתמודד עם פערי ידע בינם לבין המרואיינים. בראיונות הצביעו 

לונדון וקירשנבאום לאלתר ולהפוך "פדיחות", כמו טעויות מצדם או  אנשי הצוות על יכולתם של

מצד המרואיינים, לקטע מבדר. שתי המובאות להלן מדגימות כיצד הגשה אירונית, המערבת אתגור 

עצמי, אפשרה את הדגשת תקפותו של הממצא המדעי והשלכותיו, גם בהיעדר ענין ציבורי מובחן או 

 מדווח.  הבנה לעומק של מהות המחקר ה

 

המובאה הראשונה לקוחה מדיווח על ממצאים ממחקר רפואי ללא יישום קליני מיידי והשנייה 

לקוחה מדיווח על מחקר פיזיקלי נעדר ממצאים כלל. מובאות אלו מדגימות, כי בעוד המראיינים 

ין מציינים את שני החסרונות הללו כמשמעותיים, השיח האירוני ביניהם מסייע לגשר על הפער שב

כתבה מצב עכשווי לעתידי ולהציג את הממצא כרלוונטי. המובאה הראשונה לקוחה מפתיח ל

העוסקת בפיתוח אפשרי של תרופה למניעת הזדקנות. בחלק הקודם למבואה, מתוארת התגלית 

 :כמעניינת מבחינה מדעית וכבעלת אפשרות מסוימת ליישום רפואי
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שיחת הביניים בין המנחים מדגישה לכאורה את חשיבות הממצא עבור המנחים בשל גילם המופלג. 

בעקבות בירור לגבי חיית הניסוי הקשור לרלוונטיות של הסיפור לבני האדם )עכברים מול אנשים, 

 (, קירשנבאום מעיר כי כעת התרופה יכולה להיות8( ותיקון של המרואיין כי מדובר בקופים )ש.7ש.

רלוונטית. הערה אירונית זו ממסגרת את התגלית המדווחת כבעלת ערך מדעי בעיקרה, אולם ככזו 

טעותו של קירשנבאום לגבי חיית הניסוי שייתכן ויהיו לה השלכות רפואיות בעתיד הנראה לעין. 

( 11(, שיכולה בהקשר אחר להיחשב כ"פדיחה", שימשה לאחר תיקונה )קופים, 7)עכברים, ש.

 הגילוי כבעל רלוונטיות יישומית.למיצוב 

 

המובאה השנייה לקוחה מדיווח על חיפוש "החלקיק האלוהי" )הבוזון על שם היגס, חלקיק 

אלמנטרי( במאיץ החלקיקים בסרן. הכתבה ממוסגרת כשיחה על החלקיק הנחקר במקום תגלית 

יונות עם אנשי מרעישה, באופן המציב את החיפוש ואת הפרויקט עצמו כחדשותי ורלוונטי. ברא

אולם בניתוח השיחה ההפקה.  הצוות צוינה מורכבותם של נושאים פיזיקליים כמקשה על מהלך

  : ההגשה נמצא, כי בורות בנושא שימשה כמשאב להצגת הכתבה כחדשותית במהלך
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-1הכתבה מוצגת כדנה בנושא שאינו חדשותי בעליל אולם ככזה המעורר עניין רב מצד המגישים )ש. 

וכחלק משיחה מתמשכת שאותה הם מנהלים עם המרואיין. מיקום המנחים ביחס למרואיין, ( 11

כשלונדון במרכז, אפשר לו, בהטיית המבט, ליצור מרחב שיחה שהכל שותפים לו, אולם הופך רק את 

(. מתאם זה בין הטקסט הדבור להטיית המבט, בונה Goodwin, 1984קירשנבאום למגיב רלוונטי )

, "התרוממות 25אינטימי, תוך מתן הזדמנות למרואיין להשתתפות אירונית )-כמומרחב לשיח 

רוח"( ולהבניית היעדר הידע )והחיפוש אחר החלקיק( כלגיטימי ומובן. האינטראקציה האירונית בין 

המנחים מייצרת מרחב בו ניתן לבסס את החיפוש אחר החלקיק כבעל ערך ייחודי. בעוד המנחים 

 בורים, הם מבנים בורות זו כלגיטימית וכנקודת מוצא לדיון בנושא המורכב.  מציגים את עצמם כ

 

  דיון

בעוד עיתונאים נוטים לאפיין ידיעות בנושאי מדע כמורכבות במיוחד ולא כתוכן בידורי, הצליחו 

צוות התכנית לונדון וקירשנבאום לגייס הומור ואירוניה לצורך הנגשת נושאים מורכבים לקהלם. 

יורן, עיצוב סדר יום איכותי כסוג של התנגדות להשטחה של השיח התקשורתי בישראל )התייחס ל

(. הם עשו שימוש נרחב באמצעי שיח הומוריסטים ואירוניים המאפיינים יותר 1998ליבס, ; 2002
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 (.2005פרסיקו, ; Hamo et al., 2010 ;Fitzgerald & McKay, 2012תכניות שיח פופולאריות )

-Weizman, 2008 ;Doriאולם בעוד אירוניה משמשת בדרך כלל כדי לאתגר את המרואיינים )

Hacohen & Livnat, 2015 אתגרו לונדון וקירשנבאום בעיקר את עצמם והציבו את בורותם ,)

( Hansen, 1994בנושא המדווח בקדמת הריאיון. כך הפכו את הפער הידוע בין מדענים לעיתונאים )

ר לכלול את המחקר המדעי בסדר היום הציבורי גם בהיעדר כתב מדע היכול להנגיש המאפשלמשאב 

 מגוון תחומי ידע באופן שיטתי ונהיר. 

 

כתכנית  לונדון את קירשנבאוםניתן בהחלט לטעון, כי מסקנות המחקר תואמות את אופייה של 

לגבי תכניות אחרות.  איכות, המובלת בידי מנחים בעלי ניסיון עשיר, ולכן ייתכן שאינן נכונות

בהספד שנשא לונדון לאחר פטירתו של  קירשנבאום הוא אמר, כי הוא ימשיך להנחות אולם "יצלע 

(. צליעה זו מורגשת בוודאי גם 2015פרידמן, עד סוף חייו" בהיעדר שיתוף הפעולה של חברו לאולפן )

ע מהמרואיינים אמירות בדיווחים בנושאי מדע, שבהם איפשר ההומור הציני של קירשנבאום לתבו

(. אולם, בעוד התכנית נתפרה למידותיהם 2015ערמון, ישירות וברורות לגבי משמעות מחקריהם )

של המגישים, בחירת התכנים לשידור נמצאה כתואמת את פעילותם ותחומי העניין של כלל חברי 

מעניין, כי דווקא התחקירניות, אשר לא הוזכרו כשותפות לבחירת תכנים, התגלו כשומרות  הצוות.

שילוב הערכים החדשותיים והנושאים הסף בשיפוטן את איכות השיחה הצפויה עם המרואיין. 

בראיונות למחקר זה וגם לעיתונות  –לדיווח שיקף את אופן קבלת ההחלטות בתכנית, אשר תואר 

  כמאפשר לכל חברי הצוות לקדם נושאים. –( 2012וואלה!, )

 

לתובנות אלו משמעות על רקע חקר עיתונות המדע, אשר נוטה להתמקד בניתוח תמטי בלבד של 

הערכים החדשותיים. בחינות קודמות של הנושאים המדעיים המסוקרים, הטריגרים לדיווח, 

, הצביעו על ריבוי והערכים החדשותיים המנחים את בחירת כתבות מדע בעיתונים השונים

 Badenschier; 2015בראל ואחרים, השיקולים הבאים לידי ביטוי בבחירת נושא מדעי כחדשותי )

& Wormer, 2012 ;Elmer et al., 2008( ואולם, חקר עיתונות המדע .)Schäfer, 2011 כמו חקר ,)

המוגמר במקום (, נוטה להתמקד במוצר החדשותי 2013רוזן, ומאיירס העיתונות באופן כללי )

בתהליך המוביל להפקתו. אופיו האינטראקטיבי של הריאיון המדעי והראיונות עם חברי צוות 

התכנית על תהליך הפקתו, איפשרו התחקות אחר יישומם ושילובם של ערכים חדשותיים מקובלים 

כלל -ךבהבניית המחקר המדעי כחדשותי ובגישור על פערי ידע בין מדענים לעיתונאים, המקשים בדר

 (. 2011; כספי, Hansen, 1994על הנגשתו של המחקר המדעי לקהל הרחב )

 

הם למרות שכתבים נוטים לפתח התמחות בתחומי סיקור מוגדרים, כגון פוליטיקה או פלילים, 

 & Reichנדרשים לעיתים להיוועץ עם מומחים בעלי ידע מקצועי לצורך כתיבת הידיעה החדשותית )

Godler, 2015 ;Boyce, 2006 מאחר ותחומי סיקור כמו מדע או בריאות הם מורכבים יותר ובכל .)

 ,Reichאחד מהם יש כמה דיסציפלינות מתמחות, תלות הכתבים בקהילה המדעית גבוהה במיוחד )

מוביל  (2015בראל ואחרים, )היעדרם של כתבי מדע במרבית ארגוני החדשות (. 2002ברזיס, ; 2012
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עיתונאים כלליים, אשר חסרים לרוב את הכלים הדרושים להבחנה  על ידילסיקור נושאים מדעיים 

מדע ולכן מעדיפים ציטוט ההודעות לעיתונות על פני בחינתן -בין מחקר איכותי ופסאודו

 הביקורתית. 

 

מדענים נוהגים להלין על רמת הדיווח העיתונאי בנושאי מדע אולם דיווחים אלו אינם תוצר של 

סמכא מחד ופעילות יחסי הציבור של -תלותם של העיתונאים במקורות בניהעיתונאים בלבד. 

המוסדות האקדמיים מאידך, משמעה שסדר היום העיתונאי בתחומי מדע עדיין מוכתב במידה רבה 

(. דווקא מערכת יחסים זו, לצד 2012מונטגומרי, ; Sumner et al., 2014בידי הקהילה המדעית )

הרב על אלו שנותרו במערכת,  מובילה לעיתים קרובות לריבוי היעדרם של כתבי מדע והעומס 

דיווחים של "גזור והדבק" של הודעות לעיתונות, כפי שנשלחו בידי המוסד או החוקרים עצמם  

(Christine, 2008 ;Sumner et al., 2016; Rödder, 2009.)  בשונה מהפורמט הכתוב, הריאיון

דיוקים, להבהיר -החדשותי מעניק, הן למדענים והן לעיתונאים, אפשרות לבחון הגזמות או אי

 האישי ואת "אחורי הקלעים" של המחקר המדעי. -מושגים טכניים, ואף לשלב את הפן

 

ת ופורמטים עורכי ויוצרי תכניות מדע משקיעים מאמצים ניכרים ביצירת תכניות דוקומנטריו

ויזואליות של הטלוויזיה בהנגשת המחקר המדעי לקהל -הבנויים כדי לנצל את האפשרויות האודיו

-אל-. המחקר הנוכחי מצביע על יכולתה של שיחת פנים(Van Dijk, 2006; Gouyon, 2016)הרחב 

פנים להנגיש את המחקר המדעי לציבור הרחב אף בהיעדרם של אמצעי הפקה מרשימים. אולם 

צלחתה של גישה זו תלויה באופן ניכר ביכולתם של החוקרים לשוחח על מחקרם בשפה נהירה ה

-Baram-Tsabari & Lewenstein, ;2013 Armon & Baramהמתכתבת עם מושגי היומיום )

Tsabari, 2016 היכולת להסביר את הממצא המדעי באופן בהיר ורלוונטי חשובה בכל מדיום .)

, אולם בעיקר במדיה המשודרים בהם החוקר מדווח ישירות על תחום (Hansen ,1994עיתונאי )

(. בעוד המחקר הנוכחי התמקד בתפקידם של העיתונאים, נמצא כי ליכולתם 2011מחקרו )כספי, 

של המרואיינים לדבר על המחקר בצורה נהירה, חשיבות מרכזית בבחירת הנושא ועיצובו, בעיקר 

 בשלבים הקודמים לריאיון עצמו. 

 

של המדיה החדשים כאלטרנטיבה לכאורה לדיווחים  ממצאי מחקר זה עקרוניים גם על רקע עלייתם

כמו בתכנים . (Anderson et al., 2010; Kahle et al., 2016)בנושאי מדע בעיתונות הממוסדת 

, הרשתות החברתיות נמצאו כפלטפורמת (Gottfried & Shearer, 2016)חדשותיים כלליים 

 & Veltriגם בנושאים הקשורים למדע וטכנולוגיה )" מסורתיים"ית לתכני המדיה ההצריכה המרכז

Atanasova, 2015 ;Büchi, 2016 .) בלוגרים רבים עושים מאמצים ניכרים כדי להנגיש תגליות או

 & Colson, 2011; Ranger) מושגים חדשים לציבור, אך קהלם מוגבל בדרך כלל לחובבי מדע

Bultitude, 2016 .)נוטים לבקר את הידע , אשר תגובותיהם נצפו באתרי העיתונות, ים אחריםרב

ומרתיעים מדענים מפעילות ברשתות  (Secko et al., 2011; Laslo et al., 2011)והממסד המדעי 
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על כן, העיתונות המקצועית נשארה מקור מידע מרכזי בנושאי מדע  (.Trench, 2012)החברתיות 

 Peters, 2013; The Wellcome) עבור הציבור הרחב וכערוץ מועדף עבור רבים בקהילה המדעית 

Trust, 2016; במחקר זה נמצא כי כדי לבסס דיווח אמין (. 2014, משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

עם הערכים המנחים , ח היכרות עם ערוצים חדשותיים שוניםומקיף נדרשת הקהילה המדעית לפת

את עבודתם ועם הדרכים שבאמצעותן הם יכולים לסייע לעיתונאים ליידע את הציבור בענייני מדע 

 .כמו גם בענייני השעה

 

 : תמלול1נספח 

 ל.=לונדון, ק.=קירשנבאום, מ.=מדען 

טון שקט= 

 ][ חפיפת תורי דיבור

 :=הארכת הברה

 שש.=שאיפה במהלך הדיבור 

 )(=הפסקות דיבור, זמן בעשיריות שניה 

↑=יורדת\עולה אינטונציה , 

  איטי יחסית. \><: קצב דיבור מהיר\<> 

 תמונות: צילומי מחוות )תנועות ידיים, מבט( החופפים לטקסט הדבור )מקווקוו(. 
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 הערות

                                                      

נתונה להם ובעיקר  תודתנוכתיבת מאמר זה לא הייתה מתאפשרת ללא סיוע ושיתוף פעולה מצד אנשי צוות התכנית. . 1
לעורך הראשי דאז, אבי אלקלעי על גישה לארכיון התכנית, על הייעוץ, על השתתפותם בראיונות ועל תמיכתם 

פוסט  מלגתע טכנולוגיה בטכניון על גם למחלקה לחינוך למד תודתנוהמתמשכת בתיווך המחקר המדעי לציבור. 
אנו . מחקר זה ואפשרו ערמוןשניתנו ל GA-(PIEF-2012- (329249מארי קירי מלגתדוקטורט, ולאיחוד האירופי על 

המאמר מוקדש לזכרו של מוטי קירשנבאום ולפועלו,  .לרותם סלע ואסנת בראל על איסוף ותמלול הראיונות מודים גם

 .כ"מר חדשות" בטלוויזיה הישראליתהן כמראיין ייחודי, והן 
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 מאמר מקורי

 

-לגבי יחסיכוזבת  תודעהיצירת  של טקטיקותעשר : הסוואהקפיטליזם ב
  "בוס בהסוואה"סידרה בהעבודה 

 

  *שרון רוטשילד

 

 תקציר

 מחקר זה עוסק בשיח תרבותי המתחולל בטלוויזיה ומטמיע תפיסות, נורמות וערכים קפיטליסטים

תוך ביצוע מניפולציה  ,תהשלט הכלכליתהשיטה בכדי לאפשר את המשכיותה של ליברליים -אוינ

המחנכת את צופי הטלוויזיה לקבלם כטיבעיים, חיוביים, הכרחיים, או לכל הפחות נטולי אלטרנטיבה 

בכדי לזהות  -"בוס בהסוואה" הסידרה  –סבירה. המחקר משתמש במקרה בוחן טלוויזיוני בידורי 

 ליברליים-אוינ ת ערכים קפיטליסטיםבאיזה אופן מתבצעות בשיח התרבותי מניפולציות המחזקו

, "תודעה כוזבת"לשם יצור  "העבודה-יחסי"סובבות את מודלים מתחרים, מניפולציות ה "מעלימות"ו

 .הקפיטל-ב כפי שהגדירם מרקס

שהטלוויזיה הבידורית מעצבת את  ,קובע ,העוסק בהשפעת הטלוויזיה על צופיה ,גוף המחקר

צופיה ולפיכך הינה כלי יעיל להשפעה על עמדות חברתיות, חברתיות של -התפיסות הערכיות

ושהערכים שהטלוויזיה מציגה מחזקים את השיטה הקיימת ומשרתים בעקיפין את האינטרסים של 

ובאילו  בותיתבעלי ההון והמעמד השליט. מחקר זה מנתח באיזה אופן מתבצעת מניפולציה תר

 טקטיקות היא משתמשת. 

שבאמצעותן עשר טכניקות הנוכחי מזהה המחקר  ,דימויים, שיח וייצוגים דרך ניתוח תוכן ופיענוח

. העבודה-כוזבת אודות מערכת יחסי-תודעה "בהסוואה"בוס מייצר השיח הטלוויזיוני של הסידרה 

התמקדות בנראטיב האישי, ריבוי  - בתקשורת מאפייני הפוסטמודרניזם נחשפים ,בשלב המסקנות

לי תרבותי של ייצור תודעה כוזבת המשרתת את האינטרסים ככ –ערך וטשטוש קטגוריות -קולות שווי

 ליברלי.-של הקפיטליזם הניאו

 

 

 

 

 

 

____________________ 
 ואנתרופולגיה לסוציולוגיה במחלקה דוקטורנטית(, corp.com‐sharonr@landa) רטשילד שרוןגב'  *

 ללימודי בחוג שני תואר בלימודי כסמינר נכתבה העבודה. רם( אורי' פרופ: )מנחה בנגב גוריון-בן באוניברסיטת
 שנערך פיקציה כנס של העבודות בתחרות הראשון בפרס וזכתה, פישר ערן ר"ד בהנחיית, פ"באו תרבות

    .2016 בפברואר א"ת באוניברסיטת

mailto:sharonr@landa‐corp.com
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 מבוא

 . זאת, מכיווןשינוי חברתילשליטה ולתקשורת ומידע מקור לכוח,  שימשו לאורך ההיסטוריה

חושבים מכריעה אנשים הדרך בה  .ראשם של אנשיםתוך בסיסי ביותר מתנהל בחברתי השהמאבק ה

המתחולל בשיח תרבותי עוסק  זה מחקראת גורלם של ערכים ונורמות שעליהם מתבססות חברות. 

את המשכיותה של המערכת  כדי לאפשר קפיטליסטים , נורמות וערכיםתפיסותומטמיע  בטלוויזיה

דרך אמצעי התקשורת המאבק על התודעה מתנהל בתקשורת ובתרבות. . השלטת הקפיטליסטית

ת תוך ביצוע מניפולציה סטישיח המשעתק את המערכת הקפיטלימייצרת המערכת ההגמונית 

אלטרנטיבה כנטולת , או לכל הפחות הכרחית, חיובית, לקבלה כטיבעיתהמחנכת את צופי הטלוויזיה 

 סבירה. 

 

אלו שמגדירים על כ ההון,-, בעליהאינטרסים של המעמד השליטעל מרקס הצביע על הבסיס הכלכלי ו

השפעתם  אתגראמשי  הציג ,בהמשך .ותאת תוצרי התרבות ואת האידאולוגיות החברתיות המקובל

מעמדי החשוף. -לא פחות מהמאבק הבין המשפיעה ,םיערכים ההגמונישל ה תוהנסתר המתוחכמת

 אופןאת ה כדי לזהות -"בוס בהסוואה" הסידרה  –שתמש במקרה בוחן טלוויזיוני בידורי מחקר זה מ

 "ותמעלימ"ו קפיטליסטיםערכים ת ומחזקשיח התרבותי מניפולציות האמצעות הבת ומתבצעשבו 

 . מודלים מתחרים

 

 מבסס ומגדיר את הנחות היסוד של עבודה זו: א( ,העוסק בהשפעת הטלוויזיה על צופיה ,גוף המחקר

חברתיות של צופיה ולפיכך הינה כלי יעיל -שהטלוויזיה הבידורית מעצבת את התפיסות הערכיות

ה מציגה מחזקים את השיטה הקיימת ב( שהערכים שהטלוויזי-להשפעה על עמדות חברתיות, ו

ומשרתים בעקיפין את האינטרסים של בעלי ההון והמעמד השליט. מחקר זה מקבל כהנחת עבודה את 

מתבצעת מניפולציה תרבותית שמקדמת אינטרסים שבו  אופןה אתומנתח הללו שתי הטענות 

"האם  השאלה שעומדת בבסיס המחקר אינה היא משתמשת. שבה  טקטיקותה ואתקפיטליסטים 

 . "היא עושה זאת?"כיצד , אלא "התוכנית מקדמת אידאולוגיה?

 

מייצר שבאמצעותן דרך ניתוח תוכן ופיענוח דימויים, שיח וייצוגים מזהה המחקר עשר טכניקות 

מחנך" ו"העבודה -כוזבת אודות מערכת יחסי-תודעה"בוס בהסוואה" השיח הטלוויזיוני של הסידרה 

 אלטרנטיבה. חיובית וללא , לקבלה כטיבעיתאת הצופה 

 

כי , הטועןפוקס, , אלא גם מועיל תכני המדיההשימוש במרקס בניתוח את  רק אני מצאתילא 

חיבור של תוך תקשורת ניתוח ביקורתי של תכני ההעבודה של מרקס מאפשרת -יית יחסיתאור

מרקס רעיונותיו של וש במדגים עד כמה השימהנוכחי . המאמר  (Fuchs, 2014) הפוליטי והתרבותי

 בימינו. גם  עשוי להיות מאיר עינייםבעניין זה 
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 ,ליברלי-שבעולם התרבותי שמייצר הבסיס הניאו כך המסקנה הרחבה העולה מהמחקר מצביעה על

בחיים כקטגוריות פרסונליות ולא כקטגוריה כלכלית; הבעיות המרכזיות מוצגים  "דיכוי"או  "ניצול"

התמקדות בנראטיב  מאפייני הפוסטמודרניזם: הן לעולם תרבותיות ואמוציונליות ולא חומריות.

ככלי תרבותי של ייצור תודעה במחקר נחשפים  –ערך וטשטוש קטגוריות -האישי, ריבוי קולות שווי

 כוזבת. 

 

 רקע תיאורטי 

 

 ההשפעות של תקשורת ההמונים 

מסורת "ברה נתפסה במהלך השנים באופנים סותרים. יכולת השפעתה של הטלוויזיה על הח

והניחה  19-של הטלוויזיה התגבשה על רקע תהליכי המודרניזציה במאה ה "ההשפעות החזקות

יכולים ושהפרט חשוף להשפעות מניפולטיביות מצדם )כספי, -שאמצעי תקשורת ההמונים הם כל

לניתוח מסרי הטלוויזיה באופן הרואה בטלוויזיה  לגישה האידאולוגית(. תפיסה זו, הובילה 22, 2013

כלי המבנה תפיסות מציאות ומשמר את הכוחות השליטים. אמצעי תקשורת ההמונים נחשבים לאחד 

כי  ,מרקסיסטים טענו-[(. הוגים ניאו1971] 2003)אלתוסר,  "המנגנונים האידאולוגיים של המדינה"מ

האליטה השלטת והערכים  –בקונפליקט האידאולוגי הטלוויזיה נוטה באופן שיטתי לטובת צד אחד 

, היינו פונקציה חברתית שתפקידה (Bardic) "בארדית"הקפיטליסטים. פיסק כינה את הטלוויזיה 

. פוקו ייחס לה תפקיד של (Fiske and Hartley, 1978)להלל את הערכים השליטים בפני פשוטי העם 

 Foucault) "אמת"ולהציג אחרים כמסויימים ת שימור הסדר החברתי וכוח להדיר מהשיח רעיונו

  (.2 'עמ, 1999, )בורדיה "ליצירת מציאות בורדייה ראה בה "מכשיר, (216 :1977

 

הוכיחו את ההשפעה של הטלוויזיה על עיצוב העולם הערכי ועל  80-מחקרי התקבלות רבים בשנות ה

רואה בטלוויזיה  (Cultivation Hypothesis) "השערת הטיפוח"התפיסות החברתיות של הצופים. 

סוכן מרכזי של סוציאליזציה של פרטים בתקופתנו וכזו שהדימויים שהיא מעבירה מגדירים את 

(. הנחותיה המושגיות של תיאוריית הטיפוח עוסקות Gerbner, 1986: 18הרעיוני ) "מיינסטרים"ה

ו של המפענח. בהשפעה הדרגתית ומצטברת שבמהלכה מתגבשת תמונת מציאות מסוימת בראש

כי "המציאות שמציגה הטלוויזיה... נותנת לגיטימציה לשיטה פוליטית  ,מחקרו של קרלסון קבע

הטלוויזיה מקדמת כי  ,ומחקרים רבים מאשרים (Carlson, 1993: 245) ”וכלכלית קפיטליסטית

 Reimer and)אינטרסים וערכים קפיטליסטים של צריכה, מטריאליזם ואינדיבידואליזם 

Rosengren, 1990; Shrum et al., 2005; Ward and Wackman, 1971; Selnow, 1990; 

Andrejevic, 2002) .הפוליטית של לימודי התרבות, מצביעים חוקרים בני -במסגרת מסורת הכלכלה

בהם כוחות כלכליים פועלים בתהליכי ההפקה וההפצה של תעשיות התקשורת שזמננו על האופנים 

 (.Wasko, Murdock, and Sousa, 2011למטרותיהם, מתוך הכרה בכוח ההשפעה שלהן )מדיה -והניו
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.  יותר של השפעות הטלוויזיה מעדנות את המונוליטיות של הגישה האידאולוגית תהגדרות חדשו

-יכולות של השפעה אידאולוגית והבניית מציאות לטלוויזיה, כמו גם אי לתקשורתהתאוריה מייחסת 

אלא ריבוי  בה מסר אידאולוגי מונוליטי אחיד היא אינה רואהאך להיות חסרת פניות, יכולת מובנית 

טקסט עם מסר יחיד, אלא זירת קרב דינמית בין אידאולוגיות -תכני התקשורת אינם סופרקולות; 

 Newcomb and Hirsch, 1983 ;; 1999, גיטלין, 1991המתמודדות על העדפת הצופים )וויליאמס, 

Carey, 1989 .) 

 

מסורת ההשפעות "כחלק מ 60-הופיע בשנות השממלאת הטלוויזיה  של תפיסת הפונקציה סוג נוסף

מחקרים אלו הראו כי בני . ) ;Gitlin, 1978) Klapper, 1960; Lazarsfeld et al.,1968 "המוגבלות

אדם נוטים מלכתחילה להיחשף לאמצעי התקשורת באופן סלקטיבי: צרכים וציפיות מוקדמים 

(. 2000מווסתים את היקף החשיפה, את דפוסיה ואת התכנים שאליהם ייחשף הפרט )כ"ץ ואחרים, 

את בירה והעערערה על עצם היכולת לשלוט במסר,  (Reception theory) "תאוריית התקבלות"

  (.;Fiske, 2002 1984; ראדווי, 1980האחריות למשמעות ולתפקיד של הטלוויזיה אל הצופה )הול, 

 

גם  . זהו המצבודעות אחרות מודרות לגמרי ויימות הקול ההגמוני שולטזאת, בתכניות מס ובכל

, שעל היותו גוף תקשורת המשמר את 2התוכנית שודרה בערוץ . "בוס בהסוואה"תכנית ב

 – 2ערוץ  :ספרו של נעם יורןמעיד  ,האידאולוגיה של השוק החופשי ואת הפוליטיקה הלאומית

יורן, הוא "הערוץ האידאולוגי האמיתי של פי -עלהערוץ השני,  .(2002)יורן,  הממלכתיות החדשה

  .כמו זו המיושמת במחקר זה(, ומכאן שתוכניותיו נדרשות לקריאה אידאולוגית 12 'המדינה" )שם, עמ

 

 המחקר שהגישה האידאולוגית ולימודי התרבות מציעים: מחקר זה עושה שימוש מתודי באופני

מסריה בעזרת  כניים של תקשורת ההמונים והתחקות אחרהשמת הדגש המחקרי על היבטיה הת

סמיוטי -ניתוח פרשנישיטת ניתוח תוכן סמיוטי )בניגוד לדגש על תהליכי הייצור או על ההתקבלות(. 

נפוצה  ,התקבלות אצל הצופיםחקר המבוצע על ידי החוקר לצורך העלאת תובנות חברתיות, ולא 

מחקרם של כנרת להד ואבי שושנה . כאלו הם שר הטקסט הטלוויזיוני הינו בדיוני, אמנותי וסימליכא

(, 2012)להד ושושנה,  2005-מ "בטיפול"על ייצוגי הרווקות הנשית דרך ניתוח דמות הרווקה בסדרה 

-בת"ו "פלורנטין"במחקרן של מירי טלמון ותמר ליבס אודות ייצוגי מקום וזהות בסדרות הטלוויזיה 

חתונה "(, במחקרם של מתן אהרוני וענר פרמינגר המשתמש בסרט 2000)טלמון וליבס,  "יורק-ים ניו

ומחקרה (, 2009ית )אהרוני ופרמינגר, תרבותיות הישראל-של דובר קוסשוולי לשם דיון ברב "מאוחרת

 (. 2001)כהן,  "זינזאנה"תרבותיות בסדרה -של איילת כהן על ייצוגי רב

 

 רקע חברתי וכלכלי  

יש  ה המדוייקת של המונח קפיטליזם,הסכמה על ההגדר אף כי איןמהי המערכת הקפיטליסטית? 

ם ושירותים לשם הפקת מוצרי ייצור עבודה שכירה,הסכמה כי בעלות פרטית על אמצעי הייצור, 

תומכי הקפיטליזם מצביעים על  .הקפיטליזם עקרונותהם קניין בעלות על לזכות הוכן  רווחים בשוק
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זמינות של מזון ומוצרים בסיסיים עבור האדם הפשוט ו תקדים-היותו מערכת שייצרה רווחה חסרת

 קידום ושיפור חרויות אישיותחלקו בעל , (1996 )סמית, השגתם מאמץ רבדרשה  קודמתשבכל תקופה 

כמו גם על הפיתוח, ההצטיינות והחדשנות הטכנולוגית שהוא מקדם דרך עידוד  ,(2013)האייק, 

המקטרגים על הקפיטליזם מצביעים על . (2003)פרידמן,  היוזמה הפרטית והלגיטימציה לשאוף ליותר

הכוללת את  ונטייה למשבריות מעגלית מונופוליזםניצול החלשים, שיוויון, -פגמיו הקשורים באי

  .2008-שהחל ב המשבר הנוכחי

 

 מרקס קרל של באה מכיוונו ,במידה רבה הקפיטליזם, שהייתה נבואית לזמנה על העיקרית ההתקפה

 מרקס .החזקים של התעשרותם לצורך בחברה החלשים המעמדות את המנצלת מערכת בו שראה

 ,זו מערכת של ליקוייה את (הקפיטל)להלן  ביקורת הכלכלה המדינית – הקפיטל בספרו ניתח

שביכולתו  ,הפועלים במעמד -הייצור  אמצעיב מחזיקיםה - בעלי ההוןשליטת  המשך את המאפשרת

שימור : הקפיטליזם של החולה כרעה לו שנראה מה על הצביע מרקס. בלבד עבודתו-כוחלהציע את 

 . כל העת את זמינות העבודה השכירה שיאפשרמכוון של מעמד פועלים עני 

 

את עקרונות  יםפורס( 2016וספרו של הארווי )הארווי,  )Amable, 2011(של אמבלה  מאמרו

-העיקרון המרכזי ביותר בניאו ."בוס בהסוואה"השיח ב שמאחורי ליברלית-האידאולוגיה הניאו

סביב תחרות אישית בין פרטים.  , והמבנה החברתי כולו מאורגןהתחרות החופשיתליברליזם הוא 

של  לכלל, מאפשרת תגמול יותר שתורמים אלו של הצלחתם דרך התחרות מייעלת את כלל החברה

קבוצות  ידי מאנשים. התחרות החופשית מאוימת על המיטב ומוציאה את כישרונם לפי יחידים

 . מאחרים יותר לקבל המנסות מאורגנות

 

 עזרה ללא עצמי לקיום האמצעים את של הפרט למצוא אחריותו - אישית אחריותל בהתאם לדרישה

 של "פורטפוליו לנהל" ובאחריותו ליברלי מחויב לאחריות אישית-הסובייקט הניאו ,מהחברה

 את בעצמו להעריך ליברלי-חובתו של הסובייקט הניאו. משתלמת עבודה להשיג כדי כישורים

 מה ובכל, ובכישוריו בבריאותו, ואנושי חברתי בהון להשקיע עליו ולכן להם חשוף שהוא הסיכונים

 שכולם להבטיח שכדי ,טען הניאו ליברליזם ,כמדיניות. ( ,2011Amable: 24עבודה ורווחה ) לו שיביא

ההסתמכות עקרון  .והקביעות התעסוקתי הביטחון את לבטל יש ,(עבודה בכל) לעבוד חופשיים יהיו

 או דרך מיסים ההון חלוקה מחדש של ולכן (עובדים ועדי כגון) פוסל כל אינטרס מאורגן העצמית

מתחרות  הגנה או, קולקטיביות זכויות לאיש אין. ליברליזם-אויבעיני הנלגיטימית  אינהמנגנון סעד 

):6 2011Amble, (. הוא שוויון-בעוד המדינה מאפשרת לכולם את הכלים השווים להצלחה, הרי שאי 

שגם אם הפסידו במאבק החברתי  –פרטים  של ובכישורים במטרות, בהצלחה ההבדל שיקוף הוגן של

 אם. שיוויון-אי מצדיקים עצמית ומשמעת מאמץ, הצטיינות של ערכים. הזדמנות הוגנת קיבלו -

 (. 25 'הוגנות )שם, עמ תוצאותיה שגם הרי הוגנת התחרות

 

, בקרב מעמדות וקבוצות רחבות. בהיותו גורם 80-ליברליזם זכה להצלחה רבה מאז שנות ה-הניאו
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 קבוצות הוא משך ,)כגון שייכות פוליטית או מעמדית( קבוצתית מתלות היחיד את המשחרר

 , זהו מנגנון המאפשר"ההוגנת התחרות"עקרון  . בשילוב עם"בלתי מקושרים"ו של מיעוטים חברתיות

-הניאו. מבניים המפרקים מוקדי כוח מבוססים ושינויים הכוח למוקדי פרטים חדשים של כניסה

ומעמדית  חברתית ניעות שיאפשר ליברליזם נתפס על ידי הקבוצות שמחוץ למעגלי הכוח ככזה

(27: 2011Amble,  .) 

 

-אוינשנות מדיניות כלכלית  20לא רק לפני מאה שנה היו אבחנותיו של מרקס רלוונטיות. אחרי 

גם את המצב בישראל של ימינו: מהשוואה גלובלית של נתוני מדד  אבחנות אלה תואמות ,ליברלית

ראוי  ,לנוכח מציאות ישראלית זו. מהגבוהות בעולם שיוויוניות-כי ישראל מתאפיינת באי ,יני עולה'ג

ליברלית הנוכחית, את עצמה בפני -הניאו לפענח כיצד משמרת המערכת הקפיטליסטית, בגירסתה

 ,צדק כלפי הרוב. עבודה זו מפענחת שיח טלוויזיוני-מה שזועק כחוסרכנגד התקוממות המונית 

עבודה הקפיטליסטים שבבסיסו של -כוזבת והסכמה של המנוצלים והעניים עם יחסי-שמחולל תודעה

כלכלי בין -ההקשר התרבותילוז  , נמצאההתמקדות בפרטבנקודה של חוסר השיוויון. 

 ליברליזם כמערכת כלכלית.-הפוסטמודרניזם כאידאולוגיה חברתית ובין הניאו

 

 "בוס בהסוואה"על הסידרה 

עונתה הראשונה ש ,אמריקאי פורמטעל מבוססת ה ריאליטי-סידרת דוקו הינה "בהסוואה בוס"

תחת  )ארבעה גברים ושתי נשים( חברה או בעליהמנכ"ל נשלח  ,. בכל פרק2012שנת ב 2שודרה בערוץ 

במחלקות שונות של החברה  במשך ארבעה ימים לעבוד של מובטל המחפש עבודה, זהות בדויה

 התפקיד לגביאותו שהדריך המעסיק אדם פגש  ,יוםבכל אחר.  ובתפקיד בכל יום במקום - ושבניהול

ווח יד ,. בסיום הפרקקשייוו חייוו ושמע על שוחח עם חונכ העבודה,-חווה את תנאי, שעליו למלא

להם והעניק  מול ארבעת העובדים שפגשאת זהותו האמיתית  חשףהמעסיק להנהלה על ממצאיו, 

  .מול המצלמה והעובדים הוא מפרטאותן מתנות ש

 

; הפועלים שאנו פוגשים שירותיםחברות המעניקות הן ידרה פרקי הסהמופיעות בהחברות כל 

 פורמלית שאינן דורשות השכלה מקצועיתבעבודות פיזיות העוסקים וטים פועלים פשהינם  בסידרה

 לשייכם להגדרתניתן , ושמחציתם גברים ומחציתם נשים ,או מעט יותר שכר מינימוםומרוויחים 

Precariat  שטבע סטנדינג)Standing, 2011 .)פועלי בו קלאסיים לעובדה שאין מדובר במפעלי ייצור

כך אדון בוהעבודה -ליחסיהנוגעת רבה משמעות  לקוחות, אלא בעבודת שירותים מול קהל ,ייצור

 בהמשך. 

 

לדון  מחקר זהאין מטרת , הקפיטלשמציין מארקס בפתח הדבר למהדורה הראשונה של  ממש כפי

 וקשייהם בחייהם או ,המעסיקים המופיעים בסידרההחברות או  שלהנקודתית בהתנהגותם 

ודימויים של תפיסות  "פרוטוטיפים"כ לענייננו אלו ואף אלו נתפסים .הפועליםשל הספציפיים 

"קטגוריות כלכליות בצורת  ,בין פונקציות חברתיות חברתי-המגלמים בהופעתם שיח ,אידאולוגיות
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זו . (20 ', עמהקפיטלנושאים ליחסים מעמדיים ולאינטרסים מעמדיים מסוימים" )המשמשות אדם 

לא יוזכרו המעסיקים או הפועלים בשמם והסיפורים האישיים שלהם יוצגו רק מתוך הסיבה ש

וזאת בשל תחום עיסוקן, על בהסבר יוחלפו החברות  שמותגם . ערכיות-תכניותהכללות מבניות או 

ות החברזה,  מחקרלעניינו של למעשה, . הצורך להסביר את מהות התפקידים שמבצעים הפועלים

 . שכיריםפועלים המעסיקה  תעשייהכל  שלהאינטרסים בתכנית מגלמות את המוצגות 

 

אחת . כל בעונה הראשונה המעסיק בכל פרקומבצע  שפוגשוארבעת התפקידים  פירוט החברות להלן

  הניתוח. במהלך לדוגמאותתצויין להלן באות ומספר, כדי להקל את ההתייחסויות  האפיזודות 24-מ

. צוות קונדיטוריה 2א; המלח-בים מלוןבית ב –. צוות נקיון מטבח 1א - ואירוחמלונות חברת  :'פרק א

. אחראי נקיון בריכה וחוף 4א בבית מלון במצפה רמון; –. ניקוי חדרים 3א; בבית מלון במצפה רמון –

 במלון  באילת.  –

במגרש מכירות;  –תחזוקת רכבים  .2ב; במוסך החברה  - מוסכניק .1ב - שרותי רכב חברת :'פרק ב

 . בדרכים - ניידת שרות רכב .4ב; במגרש מכירות – איש מכירות רכב .3ב

 -מלצרות  .3גבראשל"צ;  - אריזת פולי קפה .2גבאשדוד;  - עובד מטבח .1ג - רשת בתי קפה :'פרק ג

 בראש העין.  -צוות הבר  .4גבסניף שדרות; 

 .3דבשדה התעופה;  -פיצריה  .2דקיבוץ עינת;  - קבלת הזמנות טלפוניות .1ד - רשת פיצריות :'פרק ד

 בסניף מלחה בירושלים.  -מלצרות  .4דגן; -ברמת - על אופנועשליח 

סניף  –לקוחות -גיוס למועדון .2הסניף נשר;  –שרות במעדניה  .1ה - רשת סופרמרקטים :'פרק ה

 עציון. -סניף צומת גוש –אחראית קו קופות  .4הבעפולה;  –קופאית  .3הקסטינה; 

 .3ומוקד קריאות מבצעי;  .2ואבטחה בקניון איילון;  .1ו  - שרותי שמירה, נקיון ואבטחה : 'פרק ו

 שיטור עירוני בעיר רחובות.  .4וקיון בקניון עזריאלי; יצוות נ

_______________________________________________________________________ 

 

-בו נתונה, אך קונפליקט המכילים, כאלו מעביד אמיתיים-ביחסי עובד מתיימרת לעסוקהסדרה 

 "כוחות נסתרים"ו "אמת"מן העין. השילוב הזה בין  של גורמים נסתרים עריכה קפדניתלזמנית 

וזאת  מערכת הכלכלית,אודות ה הקיימות בשיחהמניפולציות לניתוח  מרתקתמהווה פלטפורמה 

 2008-המשבר ב מאז ועצםשה הקפיטליסטית התודעתי אודות השיטה מאבקהעל רקע כאמור 

 .  2011והמחאה החברתית בישראל בקיץ 

 

 העבודה-ואופן תמיכתם בשימור יחסיערכי הסידרה 

על פיו  – ערך העבודההראשון הוא סידרה: כל פרקי הערכים מרכזיים חוזרים ועולים ב ארבעה

, על פיו האדם בני אוניברסלי בין שיוויוןהוא  העבודה היא מכשיר לגאולה והגשמה אישית; השני

אחריות אישית של האינדיבידואל הערך השלישי הוא  ;אחתשיוויונית ם ושייכים לקבוצה כולנו דומי

ובהכללה, מחוייבות  ערכי המשפחה, והרביעי הינו לשיפור עצמי והתעלות ו, ומכאן מחוייבותלמצבו
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ליברלית השלטת בשלושים השנה -יאוהנ , ולגירסתוובכלל הקפיטליזם לערכי התאמתם. לאומית

 . מוחלטתהאחרונות, 

 

 ערכי חריצות ויעילות בעבודה 

. ספרו , היינו עבודה קשה כל הזמןהיעילות והחריצותערך הערך המרכזי המקודם בסידרה הוא 

(, ובעיקר המאמר 1984המפורסם של מקס ובר "האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם" )ובר, 

מראה כיצד הפכה המסורת הפרוטסטנטית )רעיונות, דת( לעקרונות  "האסקזה ורוח הקפיטליזם"

  הקפיטליסטית.מודרנית ההמנחים את החברה 

 

 קפיטלב מרקס נמצאת בלב הניתוח שלמדוע ערכי עבודה קשה מועילים למעסיק, התשובה לשאלה 

גבוה ה שכמות עבודתו של הפועל מייצרת ערך של סחורה על ידי כךהנוצר  "ערך-עודף"והוא מושג 

הנכונות שיבותן של החריצות בעבודה וח(. 168, 161, 150 'משכרו עבור זמן העבודה )הקפיטל, עמ

ומכאן  של המעסיק רווח-ליצירת עודףהינם קריטים  ,וחסכני ובאופן יעיל בכל יום לעבוד שעות רבות

 – כמובן, אבל היא קפיטליסטית ,אינה פרוטסטנטית 2013ישראל של . גם חשיבותן הערכית בסידרה

המינימום  של כלל  היא תכונתיותר מכל אפיון אחר, , במשך שעות רבותנכונות לעבודה קשה כך ש

 . העובדים הזוכים לפרס בסיום

 

 האוניברסלי בין בני האדםערך השיוויון 

 : קפיטלמערכת הקפיטליסטית עמד מרקס בקיום הל והחופש וחשיבותן על אשליית השיוויוןגם 

אין כוח העבודה ]הפועל[ יכול להופיע בשוק בחזקת סחורה, אלא בה במידה ומשום "

האיש שכוח העבודה שלו הוא מביאו לידי היצע או מוכרו בחזקת  –שבעליו גופו 

עבודתו, שיהא אדון לעצמו. -סחורה... הוה אומר: שיהא בן חורין בקניינו שלו, בכושר

הממון מזדמנים בשוק ובאים ביחס גומלין כבעלי סחורות שווים בזכויותיהם, -הוא ובעל

מר: מבחינה משפטית שניהם ואין ביניהם אלא שהאחד קונה והשני מוכר, הוה או

הממון ימצא בשוק -להון צריך שבעל וים הם.  ... משמע כדי שהממון ייהפךואישים ש

חורין יכול הוא לעשות -שניים משמע: כאדם בן –הסחורות את הפועל החופשי, חפשי 

סחורה אחרת אין לו למכור, הוא  –בכוח עבודתו כרצונו, כבסחורה שלו עצמו. מצד שני 

)שם, . "עבודתו-פשי ונקי מכל החפצים הדרושים להגשמת כוחוואין לו כל, ח כל-מחוסר

 (135-6 'עמ

 

המערכת הקפיטלית את הפועל כאדם שווה מציבה או למודל הפיאודלי,  בניגוד למערכת העבדות

 –. בפועל, אין שיוויון כלל חפץ בכךאינו אם  שזכותו שלא לעבוד בעבודה מסויימתזה כלמעסיקו, כ

הנאלצים השכלה, )או מעוטי( חסרי כולם פועלים פשוטים ו הפועלים אצל מרקס וגם בסידרה הנדונה

-אנו פוגשים אנשים קשי ,. במהלך הפרקיםואת משפחתם לעבוד בעבודות קשות כדי לקיים את עצמם

הדבר  .מנע מכךיאו לה בחירה ממשית האם לעבוד כשכירים בשכר מינימום-שאין להם זכותיום 

  הפסיק לאכול.החליט למשול לחופש שיש לאדם ל
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בכל השיטות שקדמו לה? על הקפיטליסטי דה שכירה המוצעת למכירה בשוק עדיפה למעסיק מדוע עבו

הייצור, -אמצעיזהים להרי שהיו  –היו הפועלים רכושו של המעסיק )כגון בשיטת העבדות( בה עת ש

כאשר התבלו, הזדקנו ואיבדו את  ."ערך-עודף"אין ביכולתם לייצר כך ש, או בהמות עבודה כמכונות

מכאן שעלותו של העבד  .בליית מכונהבממש כמו  כוחם, הרי שירדה השקעתו של בעל ההון לטמיון

הדדי  חברתיבשיטה הפאודלית, שאינה אלא הסכם  (.136 ', עמהקפיטל) זהה הייתה לערך שהוא ייצר

עדיין היה הפאודל  פועל למעסיק ועם כלות כוחו או במקרה של מחלהו של החייהוקדשו עם הפאודל, 

. בניגוד לשני מודלים אלו, השיטה (46 ', עמהקומוניסטי המניפסטכחלק מהקומונה ) מפרנסו ומגן עליו

התבלותו, אין עודף במוצר מתוך עבודתו של הפועל, שעם כלות כוחו ו-ת מייצרת ערךסטיהקפיטלי

. הפועל אינו העבודה-של סחורת כוח "ירידת הערך"עלות אין הוא הנושא בו המעסיק חייב לו דבר

ושווה  ולשם כך חייב הוא להיות חופשי עבודתו כסחורה בשוק-סחורה, אלא כזה המציע את כוח

  (.142 'זכויות לכאורה )הקפיטל, עמ

 

 אחריות אישית של האינדיבידואל למצבו

הינו מושג שנטבע בזכות מאמר בשם זה מאת ראלף וולדו אמרסון,  (Self reliance)הסתמכות עצמית 

מסורת אמריקאית של עצמאות אישית מבטא . המושג 1847-הפילוסוף האמריקאי, ושפורסם ב

והפך לאבן יסוד בתרבות  ,ולאומית, חופש מדת ומשלטון מרכזי, כיבוש המערב ואינדיבידואליזם

ובוודאי את רעיון הערבות  "חברה"עצם רעיון ה את סתר מושג זה ,כבר במקורו. האמריקאית

 יותר מכל ערך קפיטליסטי אחר, .(Bellah, 1985: 55והאחריות לחלשים ועניים ) ההדדית החברתית

 דמוקרטיות. -גמור לתפיסות סוציאליסטיות וסוציאלכהיפוך זה  עומד ערך

 

כל אדם להתקדם ועל פיו יוכל  "ההסתמכות העצמית" ערךעצמו הינו תוצר של  "חלום האמריקאי"ה

ההוויה קובעת " –סיסטי רקושר במידה וישקיע בכך את מרצו וכשרונו. על פי המודל המולזכות בע

 הצורך הבורגניהפכה לערך מרכזי בעקבות שהזכות לניעות חברתית  ,נוכל לטעון – "את התודעה

שהגדירו  ,ותורשה דם-קשרי על במקום האישיים והחריצות הכישרון על החברתי המדרגלבסס את 

 במנגנונים המלוכניים והפאודליים.  את המדרג החברתי

 

עבר של אדם משיכבה מו בעוד שאמריקה של מאתיים השנים הראשונות איפשרה ניעות חברתית

מאשר אירופה או חברות מסורתיות  בקלות רבה יותר כלכלית אחת לשיכבה גבוהה יותר-סוציו

ושל משרד  ישראל בנק של יםלא בארה"ב וגם לא בישראל. מחקר – בימינו, הרי שאין זה כך בעולם

הצטמצמה מאוד  הסוציו־אקונומי מצבו את לשפר הישראלי הציבור של שהיכולת האוצר מראים

 מעכבת את אשליה זו ;חשובה "גם לי זה יכול לקרות"אשליית האך שימור  ,1בעשר השנים האחרונות

סיכוי  שהם חסרי ודאותויודעים בכאשר המונים מדוכאים . כסיסטמהראיית המערכת הקפיטלית 

 "הכל יכול לקרות"אך במערכת שבה  יכול הדבר להוביל למרד. ,להתקדם מבחינה כלכלית ומעמדית
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וה לשינוי וביותר של התק היעיל המדכאהתקווה לשינוי אישי היא  .התודעה המעמדית נעלמת

 מערכתי. 

 

 משפחה הערכי 

כפי שיפורט בדיון , הינו ערכי המשפחה. כל המעסיקים "בוס בהסוואה"הערכי הנפוץ ביותר בהמוטיב 

כולם קשורים בעבותות של מחוייבות  –על דמות המעסיק בהמשך, וכן כל העובדים השונים 

מדוע מקדמת הסידרה ערכים משפחתיים? משפחתית ושואבים סיפוק ואושר מיחסים משפחתיים. 

לבררו שאין צורך  ,זמני )וגם ישראלי מאין כמוהו(-שמדובר בערך אוניברסלי, על לכאורה לטעוןניתן 

 פרדוקס המחייב עיון נוסף. עולה בסידרהבכל זאת, , אך כלל

 

עקב אין לפועלים זמן למשפחה במקרים רבים שלמעשה מתברר  ,למרות ההצהרות הסנטימנטליות

חוויית נותרת  ,אלא גם מבחינת הפורמט . לא רק באמירהלהןת עבודה מרובות שהם מחוייבים שעו

. את נראית בעל נוכחותאך לא כדבר  ,לתעצומות נפשמקור כאו  כמושא געגועים בסידרההמשפחה 

המוצגות בפתיח כל  ,ואת משפחותיהם של המעסיקים משפחתם של הפועלים אין הצופים רואים כלל

הניתוק הפיזי מהמשפחה . מנומקיםלא  פרק, הם נאלצים לזנוח במסגרת פורמט התוכנית מטעמים

 , לכלל המשתתפים בסידרה. איפואמשותף, 

 

בכתבים . שונים מעט קפיטליסטים בשני הקשרים-מרקס מזכיר את ערכי המשפחה הבורגנים

לרע , הבסיס הראשוני שפחה כיחידה כלכלית בורגנית האוחזת ברכושהמ מוצגת ,דמיםקוהמ

האידאולוגיה הגרמנית,  ;50-51 'עמ, המניפסט)וזיקה מטריאליסטית בין פרטים  קניין פרטי מהוויםש

לייצר דור נוסף  של המעסיקיםהצורך המשפחה היא תוצר של  –מעט  הקשר אחרה קפיטלב .(235 'עמ

 (. 138 ', עמהקפיטל) המערכת לצרכי של פועלים

 

העבודה מעודד את ערכי המשפחה -: המודל הקפיטליסטי של יחסימתקדם יותר נוכל להציע הסבר

 מחויבות עדריה. אדםה של המוסרי הבסיס את משנה המשפחתיים הקשרים התרופפותכיוון ש

 נוחותו היא שלו העל-מטרת שבו במקום האדם את מעמידים עמה מהקשרים ושחרור למשפחה

 לעבודה, הבסיסי החברתי לסדר מחויבות נטול להיות עלול משפחה ללא אדם .האישיתוהנאתו 

מכאן שיש למערכת השלטת, כל מערכת שלטת למעשה, אינטרס  – עצמו מלבד לכל דבר או, ולחיסכון

 את הפרט למחוייבות משפחתית, קהילתית.  "כבול"ל

 

שהמערכת הקפיטלית מעוניינת דווקא להחזיק את השכיר כמה שיותר שעות ביממה במקום למרות 

כיוון שלמוסד המשפחה כוח  ,שפחתיים כרעיון נשגבמעבודתו, שומה עליה להמשיך ולקדם ערכים 

היא אינה מה המחוייבות המשפחתית יוצרת כבלים הקושרים את האדם לעבודה גם כאשר חשוב: 

אחרות שהיו מסוגלות  יבותמחוי-מעט מאוד מערכותניתן לדמיין . למען עצמושבוחר היה לעשות 

   המשפחה.  מוסד מלבד לגרום לאדם חופשי להקריב עצמו כך ולאורך שנים רבות כל כך
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 העבודה הקפיטליסטים-מהותם של יחסי תודעה כוזבת לגבי

-ירת תודעההטכניקות והמניפולציות המשמשות ליצ נפנה לפיענוחבמחצית הנותרת של המאמר 

לשנים שלאחר לרגע  נשובות טכניקלזיהוי הבטרם נפנה ך העבודה. א-כוזבת אודות מהות יחסי

 . כדי להגדיר כיצד פועלת האידאולוגיה מלחמת העולם הראשונה

 

אל מול התחזקותו של המחנה הימני  20-התקוות של התנועות המרקסיסטיות נמוגו במרוצת שנות ה

)אדורנו  רטיות והקומוניסטיות ברחבי ארופהדמוק-ציאלוני והחלשותן של מפלגות השמאל הסוהקיצ

המהפכה הפרולטארית לא פרצה למרות שהתנאים המהפכניים  .(, מבוא1993והורקהיימר, 

לנהיית  הסיבות להבין אתמתוך נסיון בתקופה שלאחר המלחמה נראו בשלים.  האובייקטיבים

התהליך התבדות  ואת - אינטרנציונליתהמעמדית ההזדהות העל פני  לאומיים ההמונים אחר רגשות

את המושג  (2009ב"מחברות הכלא" )גראמשי,  אנטוניו גראמשי פיתח -מארקס  שניסחהדטרמיניסטי 

ומועדת  , יקרהימים-שהיא בהכרח קצרת ,בניגוד לדרך של כפייהכיצד גראמשי מראה . "הגמוניה"

נזהה אנו  .בדרך של הסכמה וקונצנזוסההמונים וריסון מייצרת כוח של שליטה  "הגמוניה", הלמאבק

בין מעסיק  הקפיטליסטיםהעבודה -יחסיהמניפולציות הקשורות לאת  "בוס בהסוואה"בסידרה 

 בליל מבלבל של כדי ליצור משבשים את התודעהאו  מטיםהם  וכיצד -הפנטזיות והדימויים  - לשכיר

או לחלופין הצגתה  של המערכת הפנמהולנשלטים,  סיפוק אשלייתיזהות אינטרסים בין מעמדיים, 

  .כטבעית

 

למרות השם הכפול, יש . נו בעצמו מניפולציה שיש להסבירההי "ריאליטי-דוקו"הקרוי  אנר"הז

 המושגריאליטי מעט מאוד מן הדוקומנטרי או מהריאליזם. הפורמט לוקח את -בתוכניות דוקו

את ; ללא תסריטמהעובדה שהתכנית היא ו שאינם שחקניםבאנשים העובדה שמדובר מ "ריאליטי"

בסביבתם הרגילה )בניגוד לתוכניות ריאליטי כגון של גיבוריו מהיותם לוקח הפורמט  "דוקו"ה מושג

הנוטלות את המשתתפים מסביבתם  ,"היפה והחנון"או  "לרדת בגדול", "שרדותיה", "האח הגדול"

 הטבעית ומניחות אותם בסביבה סגורה ומפוקחת תוך כפיפות לחוקי משחק ספציפיים(. 

 

ובצילומים הנערכים  עדרו של תסריטים שאינם שחקנים, בהלטעות; למרות שמדובר באנשי אסוראך 

 –המוכתבים מלמעלה, אין הפורמט נטול מניפולציות  "כללי משחק"בסביבת חיים רגילה וללא 

במיוחד משמעותית  העריכהעיקרן: מבטה של המצלמה ועריכה מאסיבית של החומר המצולם. ש

מדובר בתוכנית המביאה את הארועים כפי שקרו, שאינה  ,לכאורה. דווקא משום שהיא מוסתרת

המובנה  -אינם צפויים מראש, אך למעשה כל מה שנראה בתוכנית  ושדברי משתתפיהמתוסרטת 

נבחר על ידי עורכים ובעלי עניין אחרים )כולל החברות המשתתפות,  -בקפדנות רבה כפי שיפורט להלן 

( בהתאם לאינטרסים הלא חשופים שלהם. הרשימה שלהלן ואחריםהמפרסמים, מנהלי תוכן 

ומעסיק -מציאות יחסי עובד-או הסתר "תודעה כוזבת"ירת דרכים ומניפולציות ליצעשר מתייחסת ל

 . "בוס בהסוואה"בבמערכת קפיטליסטית 
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 פרוטוטיפ המעסיק 

 בפתיחת כל פרק מוצג המעסיקהמניפולציה הראשונה עוסקת בדמותו של המעסיק, גיבור הפרק. 

עבור  אך באופן שאינו משקף עושר מופרז )לצורך השוואה, ,מוקף במשפחתו ומצולם בביתוכשהוא 

לא כן  המעיד על הון רב; ביתעל רקע  'מעסיקה מפרק הלמה אותה ההצט "המליונר הסודי"הסידרה 

, שומעים על הרקע שלו ועל מטרותיו וציפיותיו של המעסיק בסידרה זו(. אנו רואים תמונות מילדותו

 מההשתתפות בתוכנית. 

 

כל ששת המעסיקים מציגים את עצמם כאנשי משפחה, המדגישים את ערכי מסירות לעבודה, וערכי 

. אישרור הערכים ההגמונים מתבצע, "מלמטה"עבודה קשה ובחלק מהמקרים מספרים גם על התחלה 

אם כן, כבר בפתיח, בנאום המעסיק, ואלו כוללים את הערכים שצויינו למעלה: ערכי עבודה קשה 

ת למקום העבודה, ערכי משפחה )ובהכללה ערכי הלאום דרך השירות הצבאי(, אחריות ומחוייבו

 אינדיבידואליות לגורלך ופוטנציאל לניידות חברתית וכלכלית. 

 

 הוא פוגש היום. שאת האדם הנושא בו בתחילת כל אפיזודה מדגיש המעסיק את חשיבות התפקיד 

, "לראות"ו "לדעת"סובבים את הפעלים של המעסיקים בפתיחת כל פרק נאומי הציפיות והמטרות 

 : כך למשל כנקודת מבט על המציאות; "ולמטה "למעלה"תוך הבדלה בין 

"חשוב לי לצאת למסע גם בפן האישי וגם במקצועי. אני רוצה לפגוש את האנשים 

חברה האמיתיים, שעובדים עבודה קשה, שוחקת, שלא נגמרת בחיים. כשאתה רואה 

(; "רוצה לראות איך אנחנו נראים 'ממרומי הניהול זה אחרת מגובה העיניים." )פרק א

(; " אני רוצה לראות אם ', זה חשוב לי גם כאדם וגם כמנכ"ל" )פרק ב"דרגי השטח"מ

; "אחד הדברים ('וירה" )פרק גועדיין קיים בסניפים החלום שהיה הבסיס של הא

אתה לא יודע... ההנהלה מתבגרת ולמטה הגיל החשובים, כמנכ"ל, זה לדעת מה 

"המטרה היא להבין את העובדים"  (,')פרק ד , אני רוצה להכיר אותם"20הממוצע הוא 

"נוכל לראות אם העובדים עובדים בצורה נכונה או לא. אם נראה דברים לא ( ')פרק ו

 (.')פרק ה טובים, אני רוצה לראות אותם, אחרת איך אני אשפר אותם?"

 

ים לצורך השגת ידע עסיק מוצג, אם כן, שאדם שמוכן לעשות מעשה, להקריב ולהתמודד עם קשיהמ

טח הידע הזה גם לצופה המלווה אותו, אך בו בזמן נשמר כל העת ובעקיפין מוב ושיפור מציאות

 נשוב בשלב הסיכום והתובנות.  "השגת הידע"אל משימת  ההבדל המעמדי שלא יופר במהלך התוכנית.

בתחילת כל אפיזודה  ,בנקודות קבועות. כך למשל ודות אנו פוגשים את המעסיקבמהלך האפיזגם 

מתלונן הוא אחר מספר שעות עבודה , ולהיוםשאליו יתוודע  מדגיש המעסיק את חשיבות התפקיד

או על תנאיה )החום, השמש, המדרגות(.   ,כבד, משעמם, מסוכן(הפיזי שבה )קשה,  על הקושיתמיד 

 המתנות והסיכומים, אך מיצוב הפועל כחשוב למפעלר מכלל התלונות לא יתוקן בשלב מובן שדב

 ומעורר אמפתיה.  לצייר את המעסיק באופן חיובימאפשרים והתלונות על קושי העבודה 
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ם של הערכיוהמיישם גם יחד הון, המגדיר -כי מוצג בפנינו פרוטוטיפ של בעל ,נוכל לסכם ולקבוע

, המעוניין ואמפתי , פגיעחמים אנושי, בעל רגשותהוא אדם הנה ו  -ההגמונים והאוחז באמצעי הייצור 

-המניפולציה הראשונה, בתמצית, הינה: "המעסיק הוא בן .להתקרב אל עובדיו ולהכירם טוב יותר

וזהה  האנושיות של המעסיק מודגשת עוד יותר, כפי שיפורט בהמשך, דרך סיפור אישי קשה אדם".

 .לסיפור חיי אחד מעובדיו

 

  "הנכון"ארבעה פרוטוטיפים של הפועל 

. אך התבוננות מעמיקה "רגילים" ארבעה אנשיםהמעסיק, באופן מקרי לכאורה, בכל פרק פוגש 

עלים בכל אחד ואחד מהפרקים מייצגים הפו ;של מערך הפגישות מדוקדקת להפתיעמבניות  חושפת

להיות  לגבי הדרך הראויה קבועיםחינוכיים ארבעה מסרים  המגלמים ,שנפגוש ארבעה טיפוסי עובדים

  :שכיר

 

שעושה זה את חוקי המערכת ועתה הוא מקפיד עליהם מול אחרים, שהפנים הוא הפועל  – המשקיען

ה , חש סיפוק אישי מהעמידה במכסות העבודעל חשבונו , משפר את אמצעי הייצורלנדרש מעל ומעבר

 . משדר זהות אינטרסים עם המעביד -ובהכללה  .מהשרירות שלהןהמוגדרות ומתעלם 

קונדיטורית המביאה מתכונים מסורתיים מהבית ומגישה אישית  - 2א באפיזודה כאלו הם

רכב  ציודשהשקיע בשכלול כלי רכב טכנאי תיקון  - 4ב באפיזודה; לאורחי המלון "כמו בבית"

הצעות לשיפור  השליח שיש לו – 3באפיזודה ד ;"שם את הלב באוכל"טבח ש - 1ג -ב;  השרות

; מעבר להגדרות התפקידו מעלאיש שרות לקוחות שעושה  – 2ה באפיזודה; תהליכי העבודה

 שוטרת עירונית שדורשת לקבל מקסימום קריאות.  4ו -וב

 

ומבהיר לצופה שלא רק  מוצא סיפוק וערך מוסף בעבודתוהוא הפועל המאושר ש – המרוצה מהעבודה

העבודה היא מכשיר  .אלא גם לפועל –כפי שקבע מרקס  – למעביד יש ערך מוסף מיחסי העבודה

  לגאולה ואושר עבור הפועלים המשתייכים לפרוטוטיפ זה.

יש לו עבודה בארץ ושלמד על בישול עולה מארגנטינה שמאושר ש – 1אבאפיזודה כאלו הם 

ונהנה לעבוד  "אוהב מכוניות כמו ילד"איש מכירות המכוניות ש – 3באפיזודה ב; מעבודה

כיוון שהתקדמה  "כבר מאושרת"מלצרית צעירה, אמא לשניים, ש – 3באפיזודה ג; בסביבתן

איש הפיצריה ששעות העבודה בערב  – 1באפיזודה ד; והיא זוכה להערכה במיומנויות העבודה

ופר חולת קופאית ס – 3באפיזודה ה ;"מבסוט מהחיים"מתאימות להיותו סטודנט והוא 

, מהבית היציאה עצם, עובד אתה במה משנה סרטן שהעבודה מחזיקה אותה בחיים, כי "לא

 באיזה חשוב לא, מצויין דבר זה לאישה שווה. שאתה, יום סדר לך שיש, להתאפר, להתלבש

איש אבטחה בגימלאות, ש"לא רוצה לשבת בבית  – 1ולבסוף באפיזודה ו"; תהיי מצב

 ולהשתעמם". 
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מכיר  ,מעוליםבכל פרק יפגוש המעסיק עובד אחד שמפגין כישורי ניהול  – שיתקדםהמקצוען 

במפגש הינו , שואף להתקדם ומעוניין להשקיע בפיתוח עצמי. המסר שהוא מבצע בחשיבות התפקיד

 . מי שטוב בתפקידו יוכל להתקדם לרמות שכר ומעמד גבוהות יותר כמובן מסר של ניעות חברתית:

מנהל  – 1ב; מאפשרת לו להתקדם שהעברית שבפיו אינהחדש עולה  – 1כאלו הם סיפוריהם של א

מנהל העבודה שהתמכר לסמים ונגמל  – 4ג; המוסך שמחלת ביתו מנעה ממנו להמשיך את לימודיו

 4ה-ו; אחראי משמרת שתומך כלכלית בהוריו ומפגין כישורי ניהול מעולים – 4ד; מהם תוך מאבק מר

 קופות ערבייה, אסרטיבית ומוכשרת.  מנהלת קו –

 בתפקיד הכולל עלייה בשכר כל העובדים השייכים לקבוצה זו זוכים בסיום הפרק לפרס של קידום

 בהמשך(. תפקידם של הפרסיםלימודי ניהול או עברית )ועוד על  –קורס הקשור בשיפור עצמי בו

 

ומדגים בכך  לשלו סיפור חיים אישי מקביל יבעל עובדיםבכל פרק פוגש המעסיק  – סיפור אישי זהה

 ועל כך בהרחבה בסעיף הבא. את עקרון השיוויון האוניברסלי בין בני האדם; 

לוטין את סותר לחוהפרקים  בכלחוזר של ארבעת טיפוסי הפועלים שאנו פוגשים המבנה המדוייק 

דרך שימוש  לקדםהסידרה  כוונת על . המבניות המורכבת הזו מצביעההיומרה למקריות המפגשים

-הצבעה על הערךקשה,  : ערכי עבודהשפורטו למעלה ספציפייםהערכים הוזרים את חבפרוטוטיפים 

כפי שיפורט  ערכי שיוויון בין בני אדםגם , וךאחריות אישית לגורל, העבודה-המוסף שיש לעובד ביחסי

 . כעת

 

 דמיון אנושי בין המעסיק והפועל 

אישי הדומה לסיפורו של עם סיפור עובד  המעסיק בכל פרק הינו, כאמור,הרביעי שיפגוש הפועל 

 האישי שבין המעסיק ופועלו השכיר. מובהקת להדגשת השיוויוןדרך זוהי המעסיק. 

 , ובחדרנית המזכירה לו את אימו שעבדה קשהפוגש המנכ"ל המגמגם בעובד בריכה מגמגם – 'בפרק א

למנכ"ל ילד חולה שיתוק מוחין והוא פוגש במוסכניק שהוא אב לילדה  – 'בבפרק ; לפרנסת המשפחה

; פועל ייצור שאביו התאבד לא מזמן שאביה התאבד בילדותה פוגשת הבעלים – 'גבפרק ; חולת סרטן

המודאג מפינוקם הרב של ילדיו, ביחסים כלכליים שונים בין הורים וילדים  הבעליםפוגש  – 'דבפרק 

בפרק ; המעביר את כל משכורתו למזונות בנו התינוק 19ת את אמה, ובבחור בן כגון: בצעירה המפרנס

בבחורה ערבייה חזקה שאביה דחף  "בצל של אביה כל חייה"לדבריה  שהיא הפוגשת המעסיק – 'ה

המתגעגעת  עירהבפועלת צ שנפטר לאחרונהאביו על המתאבל  הבעליםפוגש  – 'ופרק ;  בתמיד קדימה

  לאחרונה. אף הוא נפטרשאביה ל

 

 ,משמעי: למרות הפערים הכלכליים-הוא חדהזו  העולה ממניפולציית העריכה המתוחכמתהמסר 

הנראטיב  נושי האוניברסלי ולא למעמד כלכלי.והקשיים בחיינו קשורים לגורל הא אדם-כולנו בני

ללא קשר להון אישי  ,יות האישיות דומותוכל המעמדות, וההתמודדהמוצג בסידרה זהה להאנושי 

)בריאות,  "החשובים באמת"שיוויון בדברים -הכנסה אינם יוצרים אי-. פעריסטטוס מעמדילו

בני אדם החיים את החוויה האנושית כיוון שכולנו  לנו הסידרה, מגלה משפחה, שייכות לאומית(,
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שמקדמת  "האוניברסלי ויוןהשיו"עקרון ל םברוח. המסרים הללו קשורים על קשייה האוניברסלית

  כוזבת לגבי השוויון הקיים בפועל במערכת הקפיטליסטית. -התוכנית, ושיוצר תודעה

 

 היפוך תפקידים 

שהוא  ,היפוך התפקידים ,באופן נוסף "בוס בהסוואה"בבין המעסיק והפועל מוצג האנושי  הדמיון

קבוע על ידי קשיחותם של היפוך התפקידים מודגש באופן מוטיב בסיס הפורמט של התוכנית. 

נוזף המדריך, הלא הוא הפועל, במעסיק  ,בכל המפגשים. דריכים הזמניים כלפי הבוס המחופשהמ

 או שנכשל.  "לא טוב מספיק"המחופש, גוער בו וגורם לו להרגיש שהוא 

 

"נמיכות רוח והיררכיה: הלימינליות של העלאת סטטוס ושל מאמרו של האנתרופולוג ויקטור טרנר 

שהם נקודות של חריגה מן הסדר  ,( עוסק בארועים אישיים וקהילתיים2004)טרנר,  יפוך סטטוס"ה

 ,הלימינלייםם משמעות המחזקת דווקא את הסדר החברתי הקיים. הטקסים ההחברתי, ומוצא ב

מן החברה והזהות העצמית,  ניתוק -מכילים שלושה שלבים: פרה לימינלי  ,הסדר הרגיל ההופכים את

שהינו שלב של פיקוח הדוק ובירור שאלות אישיות נוקבות, שיחות על ערכים ועמידה  מעבר -לימינלי 

המייצג את חזרת כל אדם למקומו, וחיזוק מערכת  האיחודבאתגרים, ולבסוף שלב פוסט לימינלי של 

 הסטטוס הישנה. 

 

הרי שפורמט התוכנית מתאים  ,התבגרות-טקסיים ו, חגקרנבלגון ארועים ככיוון ללמרות שטרנר 

מקרה שלנו ים בין המלך לעבד הקדמוניים זהה בלשלושת השלבים הללו. המצב של ההיפוך בתפקיד

לחילוף בין המעסיק לפועל. בתוכנית, ממש כפי שהגדיר טרנר, ההיפוך מוגדר בזמן, ייחודי, יש בו 

ה(, של ביטול הבעלות על רכוש והצורך להתפרנס אלמנטים של אנונימיות )מסכות או תלבושת אחיד

 "טקס ההיפוך"תפקידו של ה הפוכה מן הרגיל. גם כאן, כמו בימי קדם, והוא שיוויוני או בעל היררכי

בעי, על פי הטי "אנטגוניזם החברתי"וזאת בניגוד ל לייצר תחושה חברתית של הומוגניות ואחווה

 שבין המעמדות החברתיים.  מרקס,

 

 הקריין תפקיד 

דמויות פרוטוטיפיות של מעסיק ופועלים והדמיון השתמשו ב בעוד שארבע המניפולציות שמנינו עד כה

ועיקרן  ,"בסיס"העבודה עצמה, היינו ב-, הרי שש המניפולציות הבאות קשורות במערכת יחסישביניהן

 :העבודה והתנאים הכלכליים שהקפיטליזם יצר )או בהכללה-הכחשת היד המכוונת במודל יחסי -

 המערכת וטיבעון שלאפשרות הקיום של מודל אלטרנטיבי ביטול הכחשת המערכת כמערכת(, 

 .  הקיימת

 

יאליטי. ר-חלק מפורמט התוכנית וטיפוסי לדוקו -הקריין המערכת הינה  להעלמתה הטכניקה הראשונ

בנקודות  ואותו אנו שומעים הקריין חסר הזהות מלווה את התוכנית כמספר יודע כל וחיצוני למאבק

קבועות ובטקסטים קבועים: טקסט מבוא קבוע בפתיח התוכנית ותיאור כלליה ומטרותיה; תיאור 

ל יום האתגרים העומדים בפני העובדים בתחילת כל אפיזודה יומית, וציון חלוף השעות וסיומו ש
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וך כללי המתנהלים בת ,העבודה. הקריין הינו מעיין מתבונן חיצוני בשני הצדדים )מעסיק ועובד(

. נבחן להלן את קולה של המציאותהקריין הוא  שאין לערער עליהם;ו מציאות שהוא מדווח עליהם

 למאבק.  "חיצוני"מכלול המניפולציות שמייצר תפקידו החשוב של הקריין כשחקן 

 

הערך על ידי -ודא את היווצרות עודףו. בכדי ל"הגדרת האתגרים"של הקריין הינו קבוע תפקיד 

עמידה בהן משמעה כישלון של -אי, ומוגדרות עבור כל משימהשספק מינימום -ישנן מכסות ,הפועלים

מתאר הקריין מהן המכסות  ,העבודה. בתחילת כל אפיזודהמקום העובד וככל הנראה אובדן 

, מתאר מציאות "אוביקטיבי"ובדים להספיק ולבצע. כיוון שקולו של הקריין הוא המספריות שעל הע

שיפוטי ומרוחק מהאינטרסים של מעסיק או פועל במידה שווה לכאורה, הרי שקיומן של -באופן לא

או קביעתן המכסות הגבוהות מצטייר כדרישה טבעית, מבלי שיהא מקום לערער על קיומן, אופן 

 . גם מרקס, בנימה צינית משהו, מתייחס לטבעיות הציפייה ליעילות: שלהןהמטרות 

העבודה מוחזק בשיעור הממוצע של התמחות וכושר וזריזות, שהרי -צריך שיהא כוח

ההון -עבודה תקין בטיבו. כך שומר בעל-העבודה כוח-ההון שלנו קנה בשוק-בעל

-לבטלה. הוא קנה את כוחשמירה מעולה, כשם שהוא חרד על כל טיפת זמן שלא תצא 

 (158 'זמן מסוים, והוא עומד על כך שיקבל את המגיע לו )עמ-העבודה לפרק

 

 את מכסות המינימום מגדיר הקריין בתחילת כל אחת מהאפיזודות: 

אנשי המכירות  – 2בפרק ; חדרים עד השעה שלוש 8החדרניות חייבות להספיק לפחות  - 1בפרק 

 - 4בפרק ; יש להוציא מנות בתוך שלוש דקות  - 3בפרק ; עד סוף החודשמכירות  30חייבים לבצע עוד 

 דקות, שליח 2דקות, הפיצה צריכה להיות מוכנה לכניסה לתנור בתוך  2.5יש לסיים שיחת הזמנה בכל 

המעדניה צריך  צוות - 5בפרק ; דקות לכל משלוח 30 משלוחים במשמרת בתוך 15 להספיק צריך

גבינות, ונציג מועדון הלקוחות  טון מחצי יותר במשמרת בשעה ולמכור לקוחות ממאה יותר לשרת

נקות סיים לל חייביםקיון יפועלי הנ - 6ובפרק ; מצטרפים חדשים ביום 30חייב להחתים מינימום של 

 .את קניון עזריאלי במהלך שעות הלילה

 

 על פני הפועליםעבודה קשה ומאומצת עד קצה גבול היכולת של העדפת כל המכסות הללו, שמשמען 

ולא  ו כדרישה אובייקטיבית של המציאותהיינ, כאמירה של הקריין , מוצגותהוספת כוח עבודה

 של צד אחד במשוואה. כדי להעצים עוד יותר את תחושת ההכרח האוביקטיביכלכלי כאינטרס 

 24מתוך  23-שבקיום המכסות הקבועות, המעסיק המחופש נכשל תמיד ביכולתו לעמוד בהן )ב

(. 2או מדבר על השרירות שלהן )למשל ה ,(3האפיזודות( ובמקרים מסויימים מתקומם כנגדן )למשל א

 ,"ור'פורס מז"המניפולציה שמיוצרת כאן הופכת את קיום המכסות למציאות אובייקטיבית, מעין 

 צדדי. -אינטרס חדושאינו העבודה -נובע דווקא מאחד הצדדים ביחסי שאינו

 

 תפקיד הלקוחות

החברות טשטוש נוסף של משמעות המכסות והיעדים של הפועלים מתבצע בעזרת הלקוחות. 

לא הייטק, לא ייצור ולא תעשייה.  - שירותיםכולן חברות המעניקות  ,פרקי הסידרהבהמופיעות 
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אלא  ,ייצור העובדים בעשן ורעש החרושת-ייצור קלאסיים ובפועלי-במפעלילעובדה שאין מדובר 

 שירותים,העבודה: בחברות המעניקות -משמעות רבה הנוגעת ביחסייש  ,בעבודת שירותים מול קהל

. הצורך לגרום ללקוח להיות מרוצה ולספק "הלקוח"העבודה והוא -מערכת יחסיבשחקן נוסף קיים 

 –מעמיד את הפועל והמעסיק בצד אחד של המתרס העיסקי  ,ת הנדרשתאת צרכיו במהירות ובאיכו

 אל מול הלקוח. 

 

. "טובת הלקוחות"כי הפועל ומעסיקו הינם למעשה בעלי אינטרס משותף והוא  ,כך מתברר בסידרה

ערך על ידי עבודה -העיוות התודעתי שנגרם כאן מסתיר את האינטרס של המעסיק בייצור עודף

 –לקוחות ה צרכי( תחת מעטה של "דקות 20כה להגיע בתוך הפיצה צרי"הפועל )מהירה ויעילה של 

או מודים לו בחום על שרותו  עובד כל העת, לוחצים עליו שיזדרזאנשים ממשיים העומדים מול ה

בו תחושת סיפוק אישית. הדרישות הגבוהות של המאמץ הופכות לכאלו הנדרשות  יםמעוררו היעיל

האידאולוגיה ) "העבודה חלוקת", והלקוחות, שאותם אין לאכזב לא על ידי המעסיק אלא על ידי

 הרבה פחות.  יםמוחש "הניכור מן העבודה"( ועימה 238 ', עמהגרמנית

 

 שירותיםן, או בעסקים אחרים שאינם במפעלי טקסטיל, מזו –הייתה הסידרה עוסקת בפסי ייצור אם 

הדרישות הנוקשות לעמידה במיכסות, לשעות ו, לא ניתן היה להתחבא מאחורי צרכי הלקוחות -

כפי שתיארם מרקס.  העבודה-כחלק מן הקונפליקט שביחסי היו נגלות ,ערך-לייצור עודףנוספות ו

ניתן לעמעם את ניגוד האינטרסים שבין המעסיק לפועליו תחת מסך של  שירותים,בחברות המעניקות 

 מסך הלקוחות.  –תודעה כוזבת 

 

 הפטאליזם של יחסי העבודה

עוד שהמניפולציות של השימוש בקריין והבחירה בחברות שירותים משמשות להסתרת הקונפליקט ב

הבאות ארבע המניפולציות הרי ש, הקפיטליסטים העבודה-ביחסי יםהטבועוניגוד האינטרסים 

  בלתי נמנעים. כ צגתםהעבודה ובה-שלפנינו עוסקות בטיבעונם של יחסי

 

כוללים שעות ארוכות  תנאי העבודה המוצגיםאינו מוכחש בתוכנית. כלל  הבסיסכי  ,להדגישחשוב 

, העבודה-כלייה של כוחעבודה פיזית מתישה ו, תנאי עבודה קשים ,מדודותוהקפדה רבה על הפסקות 

נפוצים בסידרה המשפטים כמו כן,  .שכר הנמוך והמאבק המתמיד על הקיוםומוזכרים אפילו ה

על ידי הפועלים אל מול המעסיק  תמידהעבודה והם מובעים -המעידים על הפטאליזם של יחסי

 . במסגרת היפוך התפקידים הלימינלי שהוזכר למעלה

 

באופן בוטה, ישיר ותואם בסידרה מוצגים העבודה והתנאים הכלכליים של הפועלים -תנאיאם כן, 

אכן נחשפים  "יעהיד"המעסיקים ששאפו ל ,במובן זה העבודה.-של מרקס אודות יחסי לאבחנותיו

 הדברהיה יאות הייתה התוכנית מכחישה את המצ לוכי  ,לטעון כמובןיתן נאליה ועמם גם הצופים. 

 . נוספת מוטיבציהאך ישנה כאן  ,ובפופולריות שלההכי בעניין שהיא יוצרת -פוגע באמינותה ובלאו
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, לטבען אותם כיוון שהיא שואפתדווקא העבודה -התוכנית אינה מתכחשת לבסיס הכלכלי ולתנאי

הינם הכרח מציאות  ,מודה התוכנית –. תנאי העבודה, הקשים אומנם להדגיש את הפאטאליות שלהם

היא  "בוס בהסוואה"ב שמוצגת העבודה-מערכת יחסילהכחישו.  סביר בלתישלא ניתן לשנותו ולכן גם 

 טבע שאין דרך לבטלו ומכאן גם שלא ניתן להכחישו, ממש כפי שלא ניתן להכחיש את השמש כוח

 . מסרטנתגם אם היא  – בצהריים

 

תוצר של אינטרסים כעבודה מוצגת כגזרת שמיים ולא -ת הקיימת של יחסיאך לא רק שהמערכ

של מודל חברתי  הכחשהמבצעת הסידרה  ,כמעט לא מוחשויחיד,  ברגע אחדאלא ש, מעמדיים

מדינת רווחה. האירוע מתרחש באפיזודה היינו, הכחשה של מודל  –ליברלי -אלטרנטיבי למודל הניאו

 הורית לשני ילדים. -, אמא חד25בת סיקה בסניף שדרות במלצרית המעגשת בה פוש ,3ג

 

, "עמיגור""יש כאן את האופציה של  :אומרת הצעירה ,"איך את מסתדרת לבדך?בתשובה לשאלה "

לערכי ההסתמכות הצעירה מטיפה העובדת  ,. מייד לאחר מכן", עונה המעסיקהמכירה מכירה?", "לא

העצמית: "אין לי תעודה ולא למדתי. אין לי משהו אחר לעשות. אין מה לעשות, זו המציאות שלי... 

הילדים שמחים ויש להם הכל. אני  ל מה שיש לך עכשיו.הזאת, תתגברי עאני משלימה עם המציאות 

  לא צריכה כלום".

 

שהפועלת  "האחריות האישית לגורלך" ערךבין תודעתית  תהוםלפתע  תנפער בשנייה קצרה זו

 משמשת כזרועו היהודית הסוכנות של בת עמיגור הינה חברת. "עמיגור"ובין האיזכור של  מדבררת

אחד של רשת ההגנה  ואופן ציבורי, היינו ביטוי של מודל מדינת הרווחה דיור שלה בתחומי ביצועית

-אויבהתאם לתפיסה הנ, ו80-החל משנות ההסוציאלית שמדינת רווחה פורסת עבור אזרחיה. 

תקציבי הרווחה ו , תקציבי המדינה קטנוהופרטו חברות ציבוריות ושירותים ציבורייםליברלית, 

כיסוי אידאולוגי לביטול מערכות שימש במקרים רבים כ "לגורלךהאחריות האישית "עקרון . קוצצו

 העושר מחדש על ידי מיסוי-חלוקת צמצום היקפי הבעוד שמטרתו האמיתית הי – הסעד הלאומיות

 . וקצבאות

 

היה להם ", וכיצד לולא מערכת הרווחה הלאומיתהצעירה ושני ילדיה הפועלת  מתגוררים היוהיכן 

 -כותיים בעלות נמוכה יהוריות, או חינוך ובריאות א-ללא קצבאות הילדים, קצבת אמהות חד "הכל

מייד כי הסידרה מעלימה  ,נדע לעולםלא זאת ? נאבק לחסלם ליברלי-שהקפיטליזם הניאומנגננונים 

-שאינה מכירה מערכת כלכלית –הסידרה גם עושה וכך  ,אומרת המעסיקה ,"לא מכירה". השאלהאת 

 חברתית אחרת. 

 

  פרסים-הפרסים והלאתפקיד 

נמצאת ברשימת  ,העבודה-שאין אלטרנטיבה למערכת יחסי ,להעמקת התחושה נוספת טכניקה

לסמן מה הוא של הפרסים תפקידם המתנות שמעניקים המעסיקים בסיומו של כל פרק. השינויים ו

 . ניתן להעניק כפרס שלא גם את מה כמובן כך  ומתוך העבודה-ביחסיאפשר לשנות 
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שי כפי שנאמר שמשמעו גם שיפור השכר החוד ,בתפקיד קידום, ראשית, פרסים שניתן לתת כולליםה

המקצוען "השייכים לטיפוס כל ששת הפועלים  הפועלים, מתוכם 24מתוך  10-ל מפורשות )הפרס ניתן

אין פרס של העלאה  ,בשום מקרה(. כפי שהוגדרו למעלה "המשקיען"שניים מטיפוס ו  "שיתקדם

לשכר מסויים, ואין לשקול  תמיד קשור הפועלתפקיד בשכר שאינה קשורה בקידום או שינוי התפקיד. 

שימור עוניו של הפועל הוא  את העלתו גם כאשר זהו שכר המבזה את הפועל ומשמר אותו בעוניו.

ותר על מצב זה לגבי פועלים פשוטים: וין היא עשוייה לת, ולכן אסטיאינטרס של המערכת הקפיטלי

 העיקרי התנאי... והעושר האוכלוסייה מן אף מהירות ביתר מתפתחת והאביונות, אביון נעשה"הפועל 

 ותנאי; וריבויו ההון היווצרות, יחידים בידי העושר צבירת היא הבורגנים מעמד של ולשלטונו לקיומו

 (46-47 'עמ" )המניפסט, השכירה העבודה הוא להון

 

 השיפור העצמי לערכימסוגים שונים, בהתאם וקורסים  מימון לימודיםהפרס החוזר השני הינו 

הפרס . "המשקיען"הטיפוס של  למעט ,מחולק באופן שווה בין כל הטיפוסיםוהוא  והניידות החברתית

 למנוחה ולבילוי משפחתי ל הזדמנותהמעניקה לפוע ,נסיעה משפחתית לחו"לבתכיפותו הינו  השלישי

, ושני "מאושרים בעבודה"מטיפוס השלושה פועלים מצטיינים )מתוכם  לשמונהוהוא מחולק 

 (. "עניםמשקי"

 

 בתחביביםהקשורות בעיקרן  ייחודיותמקבלים מתנות  ,ל קבוצה אחרתיותר מכ, "משקיענים"ה

לחדר ילדים, ותרומה לארגון הוצאת ספר זכרונות, ריהוט פרטיים שלהם: הוצאת ספר מתכונים, 

פעם אחת מוצג  ,פעמית-חד הכל מוענקת מתנה כספית-התנדבותי שהפועל חבר בו. פעמיים בסך

מזגן  התקנת(, ופעם אחת 3פרק אב)בכל קומה יונח שואב אבק  לפועל כפרס שיפור באמצעי הייצור

 . הינו פרסעובדים ה שלהמיוזע  אוכל-בחדר

 

שאינה קשורה בקידום )גם לא לאלו  העלאת שכר? שראינו המוערכים ומה לא ניתן לעולם לפועלים

)גם במקומות בהם  שיפור תנאי העבודה, (שהתלוננו שאינם יכולים להתקיים בכבוד מהמשכורת

)גם לא  קיצור שעות העבודהו(, לחיי הפועל סכנהבכבד או אפילו המאמץ בחום, ב נוכחהבוס עצמו 

, ממש כפי העבודה-את עקרונות המערכת של יחסיעל כך שאינם רואים את המשפחה(.  שסיפרולכאלו 

עבור אף לא יכול המעסיק לשנות  –עבודה קשה ושכר מינימלי, שעות ארוכות,  – שהסבירם מרקס

מכל ויסודית יותר  חזקההמערכת כי  ,הצופה למדעצמו הזדעזע מקיומם.  הוא, אפילו אם אדם

 .ת לשינוי אפילו על ידי המעסיקוניתנ אינןוהגדרותיה שחקניה 

 

 סיפורים אישיים

שתי המניפולציות האחרונות שנעסוק בהן מתרכזות בנטייה של הסידרה להציג את כל מה שאנו 

)שכר נמוך, עבודה קשה, שעות רבות( של הפועלים העבודה -מציאות תנאיחוזים בו כסיפור פרטי. 

אחריות אישית  , הינםהופכיים למדיה שקטביו, קבועעל ציר לגורמים הנעים בסידרה  מיוחסת

 . "האישי", אך לעולם לא כמשהו שמחוץ לתחומי הציר )המונע שינוי( )המאפשרת שינוי( וגורל אישי
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, ובהקשר של ותספציפי ותאישי בחירות תוצר של רצףהעבודה כ-בקוטב האחד מוצגת מציאות תנאי

 : כפיתרון שיפור אישי

פקיד ומרוויח יותר" . אם הייתי לומד עברית אולי הייתי מתקדם בת83 "עליתי בשנת

"היו לי חיים אחרים בקנדה, הייתי עצמאי, בגלל אשתי נשארתי בארץ, (; 1)אפיזודה א

קרעתי את הכרטיס חזרה. אוהב את האשה הזו ואת המדינה. אבל חשוב ללמוד 

וסיפורי עלייה נוספים  (2בעברית. אני לא יודע לקרוא ולכתוב ואני חייב להתקדם" )

פועל שעובד בעבודה משמימה בפס ייצור כיוון שהוא חושש להוציא רשיון  (;1, ה1)ג

(, "אין לי תעודה ולא למדתי, אין לי משהו אחר 2עקב טראומה אישית )ג נהיגה

השתקם "הצלחתי להרים את (,  מנהל הבר הנרקומן לשעבר שבכוח רצונו 3לעשות" )ג

"זה תלוי  :סובייקטיבית-היא אישית עצמה שעבורו המציאותהפועל עד ו ,(4)ג עצמי"

ולהגיד שהחיים שלי ככה  תאיך אתה לוקח את החיים. אתה יכול להיות בגישה שלילי

שזה התיקון  ואיך החיים של נראים, או שאתה יכול להיות חיובי, לקום, לחייך, להגיד

 (.1שלי בעולם הזה" )ד

 

גורל אישי או מכוח מוצגים תנאי החיים והעבודה כתוצאה של  ,בתיותמנגד, בקוטב השני של הסי

 : עליו שליטה לאדם שאין עליון

"המחלה של הילדה פגעה לי בקריירה. התחלתי לימודי הסמכה לניהול מוסך ונאלצתי 

ים נוספים על התמודדות סיפור(, 1בהיה שם אז הפסקתי" ) להפסיק, הראש שלי לא

"אני  -ועד החיבור הפטאלי שבין תנאי החיים עם רצון האל ( 3ה-ו 4בעם הסרטן )

 . (1בזה תהיה לך פרנסה טובה" ) ל. בזכות"מפרישה חלה לחיילי צה

 

, "כי זה הגורל במצב זהאני "-ו "בגלל בחירותי במצב זהאני "המשותף לתפיסות המנוגדות הללו: 

, כך נמחק הצד את הצד האישיככל שהשיח של הסידרה מדגיש יותר הוא כמובן האספקט האישי. 

ליברלי. הצגת קשייהם של הפועלים כתוצר של -המערכתי, המכוון והאינטרסנטי של המודל הניאו

למעשה את התוצאות החברתיות של המודל הקפיטליסטי  המציאות אינדיבידואלית ומקרית מכחיש

פועלים חווים בסידרה ה יבעם.תודעה כוזבת לגבי ט תהעבודה בפרט, ומחולל-בכלל ואת מערכת יחסי

או לשרשרת החלטות אישיות, אך לעולם  ,קשיים, ניצול ושכר נמוך שמיוחסים תמיד לכח עליון )גורל(

 . שבמסגרתו הם מתקיימיםהכלכלי לא לטבעו של המנגנון 

 

 צריך מזל בחיים 

 מציין ,"הבוס אינו יודע את מי יפגוש"גם אלמנט המזל. בסידרה  נוכח ,גורל האישילעקרון ה בהמשך

הקריין בתחילת כל פרק, אך בכל זאת כל העובדים המופיעים בתוכנית מתגלים כמסורים לעבודתם, 

רי הכישרון או את אין אנו פוגשים את העצלנים, חס ,אנשי משפחה, ערכיים ונחמדים. לעולם

 ,מן הסתם ,ההפקה –שמישהו כן בוחר את האנשים  חייב הצופה הסביר להניח המתלוננים מרות.

ובכל זאת, התוכנית מדגישה את  מקריותם של המפגשים ואת העובדה  בהמלצת מנהלים מקומיים,

שאין לדעת מה יעלה בהם. המקריות נוגעת גם לפרסים הניתנים בסוף התוכנית ועולה השאלה כיצד 
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הפגישה עצם ואם בכלל מתוגמלים הרבים שלא זכו, לחוסר מזלם, לפגוש את המנהל פנים אל פנים. 

 . פעמית, מזל עיוור-או הזדמנות חד מייצגת סוג של זכייה בפיס המעסיקעם 

 

חשוב למקריות מקום יב המקריות בפורמט התוכנית, יש למרות הסיכון לאמינות שבהדגשת מוט

 -אלמנט המזל . הוא ההיפך ממערכת מאורגנת ,וס וכאוסמזל הוא כאור המודל הקפיטליסטי. בשימ

מונע ראייה מערכתית של המכניזם הדכאני במערכת  - המעמדית הניעות לרעיוןבדומה 

 ת. סטיהקפיטלי

 

, ללא יכולת ניעות חברתית כתוצאה כלכליים כאשר ישנה הפרדה סיסטמטית נוקשה בין מעמדות

בנקודת מרירות חברתית התמרדות ל ועשוי להוביל לכל ל או מכשרון, אזי המנגנון החברתי חשוףממז

. מאידך, כאשר ישנם מקרים מעטים השוברים את התבנית ומאפשרים ניעות חברתית מסויימת

בוסס על הרי שהמנגנון החברתי המ – פיסבין אם באמצעות עבודה קשה, ובין אם בזכות  –וכלכלית 

 לסיפור פרטי ולא מערכתי. הופך לנסתר וגורלו של כל פרט הופך  ,פערים כלכליים ונצרך להם

 

   מסקנות ותובנות

 'עמ) אידאולוגיה הגרמנית"תחילתה של התודעה שהוא ]האדם[ חי בכלל בחברה", אומר מרקס ב

תודעה . לסביבה האישית הזהות בין היחס את לקלוט והאפשרות עצמית-הכרה היא תודעה(; 237

היחסים הללו הם הסיבה שמרקס הבנת היחסים בין הפרט ובין סביבתו החברתית. -כוזבת משמעה אי

 . "עבודה חברתית" בשמה המלא: לעבודה בכתביו קורא

 

בכלים של תקשורת  מתנהל ,ליברלית-הניאו תסטישמנהלת המערכת הקפיטלי ,המאבק על התודעה

לזהות בצפייה אגבית את לא ניתן כלל . מתוחכם ומוסווה היטב ובאופן , דרך דימויים,המונים

 אותן להכלילדומני שניתן  ,המניפולציות אך עם כל פרטנותן שלהמורכבות שחשפנו כאן.  הטקטיקות

  כדי לשמר את כוחו. ליברלי-הקפיטליזם הניאו פועלבו  אחד האופנים אודות רחבה יותר לכדי תובנה

אותנטי ע ידמהיא מעניקה לצופה . ללא כחל ושרק את המציאות מציגה "בוס בהסוואה" התוכנית

איש . המוסוויםעבור המנהלים כן של הפועלים, ממש כפי שהיא עושה  העבודה-אודות תנאי ומפורט

 זיוף עובדתידרך הקיום והעבודה של העובדים  מציאות את תנאי מסתירהאינו יכול לטעון שהתוכנית 

בבסיס  -פרטים, מספרים, או פיסות מציאות  – מידעשלא מניעת  ,איפהנוכל לקבוע וחוסר ראליזם. 

 מה, אם כן, נמנע מאיתנו? . המתוחכמת שבפנינו ההטעייה

 

, אולי על הגיבוריםמרחם  – במערומיהם העבודה המוצגים-רואה את תנאיו יושב בסלון ביתוההצופה 

בכל  אך – בעבודתו לאלו שהוא חווהדומים מזהה את הקשיים כ או ,לעומתם הטוב מתבסם ממזלו

, ולעולם אינו רואה הפרטי שלו או של אחרים לקיוםמה שמחוץ על  דבר-דבר וחציאינו לומד  מקרה

והמסקנות גם יחד.  נראטיב, הגיבורים,פורמט, הה –אישי  נותרהכל . את המערכת החברתית הכללית

 "עצמי"כזו שהיא מחוץ ל –גלובלית או מעמדית, חברתית,  -כללית כל מסקנה  מונעתהתוכנית 

 –הפער שאנו חשים הינו בין מידע ותודעה העמוק ביותר. החברתי במובנה  תודעה, או בקיצור ולפרטי
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, כיוון שתודעה עוסקת בהבנת מערכת המציאות, וידע מאודמילים דומות, אך בעלות משמעות שונה 

 הוא אישי. 

 

הפרוטוטיפים של  ת.לאישי המציאותולהפיכת  "מערכתי"מכוונות לביטול ה שראינוכלל המניפולציות 

תופעות רחבות היקף לכדי דמות ספציפית, מקרה פרטי עם חיוך או  "מכווצים"המעסיק והפועלים 

בו דמות אישית מעידה על מערכת רחבה: זאוס מגלם את ש ,זיפי זקן )בהיפוך לפרוטוטיפ המיתולוגי

וכדומה(. הדמיון האנושי בין הפועל  ,אוס את הטבע האנושי העיקש והפיקחזעם הטבע, פרומותי

ולהפיכת  מכלילות קטגוריות חברתיות להעלמת יםמיועד ,ך התפקידים ביניהםלמעסיק, כמו גם היפו

ההון פנים -הליך יצירתמעניקים לתהלקוחות  .כלכלית-לא חברתית –החוויה האנושית לאישית 

הפרסים, האחריות  והקריין הופך את המכסות ליעד אישי חיצוני למערכת. ספציפיותואנושיות 

 רנדומלי. ו כולם סיפור אישי, פרטי, ספציפי –המזל והגורל השיפור האישי, האישית, 

 

הוא מרגש וחשוף, אך  –ודאי של התמודדות עם קשיים וב –התוכנית מרגשת, כיוון שסיפור אישי 

 –המאבק האמיתי שלפנינו היא המסך המסתיר מן התודעה את מהות  "פרסונליזציה"למעשה ה

-הבסיס הניאו ייצרש ,הפוסטמודרניסטיבעולם התרבותי . בין חזקים לחלשים קטגורי מאבק כלכלי

הן קטגוריות פסיכולוגיסטיות או פרסונליות ולא קטגוריה כלכלית;  "דיכוי"או  "ניצול" ,ליברלי

 הבעיות המרכזיות בחיים הן לעולם תרבותיות ואמוציונליות ולא חומריות. 

 

יברליזם כמערכת כלכלית הינו ל-הקשר בין הפוסמודרניזם )כעקרונות חברתיים( ובין הניאו

 ההתמקדות בספירה הפרטית במקרה שלפנינו, אך גם בעקרונות אחרים שלו. כפי שהראו מאמרים

ליברלי -אויקפיטליזם הנהשל העוסקים בתחומים שונים ומגוונים של חיי היומיום, האינטרסים 

 עם הפוסטמודרניזם דווקא. המזוהות אידאולוגיות לכאורה, -בפרקטיקות יומיומיות, לא מתגלמים

 

-תפיסות הניושל גבי ניצן, מזהה את קידום  באדולינההמכר -הביקורתי של גדי טאוב על רב מאמרו

פרו של ערן פישר ס(. 2003" )טאוב, עולם ההפרטה וחברת השוק ...כתב הגנה מוסרי על "כ 'אייג

המוצג במגזין התקשורת  החדשאתוס העבודה  כיצד מראה ,הדיגיטלית התקשורת בעידן קפיטליזם

Wired  מציג את העבודה כדרך להגשמה עצמית ומעניק במקביל לגיטימציה להסרת רשת הביטחון

 ,התעסוקתי וניצול עובדים המועסקים שעות רבות מאוד ביממה, כפי שאופייני לשוק ההייטק )פישר

ליברלית )גוטווין, -כאידיאולוגיה ניאותרבותיות -זהות נגד מעמד: רב. המסה של דני גוטווין (2011

מקדמות למעשה  - "פוליטיקה של זהויות"או  – תרבותיות-רב( מעלה את הטענה שגישות 2001

ליברלי תוך "העלמת הניצול והדיכוי הגלומים בתחרות החופשית" והבניית -אויאינטרס אידיאולוגי נ

כגורם דמוקרטי ומשחרר, ]תוך סיפוק[ פנטזיה על ידי "אידיאליזציה של כוחות השוק, תוך הצגתם 

ה ו(. או242 'בסיס רעיוני למדיניות של הרס מדינת הרווחה והגדלת הפערים הכלכליים" )שם, עמ

כתשובה למצוקות אישיות כמנגנון המשרת את השלטון  בטיפול פסיכולוגיאילוז הצביעה על השימוש 

לעולם הנפש ולא לעולם החומרי  הקיים בכך שהוא מצביע על מקורות הסבל האנושי כפנימיים

 (. 2012המציאותי )אילוז, 
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בות שאנו הרדיקלית המופיעה תדירות בתוצרי התרהפרסונליזציה מאמר זה מוסיף לרשימה את 

וטשטוש  ,ערך-התמקדות בנראטיב האישי, ריבוי קולות שווי מאפייני הפוסטמודרניזם: .נחשפים להם

יש כי  ,בקריאהנוכל לסיים של ייצור תודעה כוזבת.  ככלי תרבותי סדרהעזרת הב נחשפים –קטגוריות 

קפיטליזם המוקדם, הפרוטסטנטית קיימה את ה "אסקזה"ה במידה שבהלהמשיך ולחקור כיצד 

ההתמקדות בכלל, ו ליברלי-הקפיטליזם הניאו את מקיימת המאוחרת מודרנית-האתיקה הפוסט

 . בימינו תוכניות רבות, עושה כן בפרט הטלוויזיונית בסיפורים אישיים המאפיינים

 

 רשימת המקורות

 .אביב: ספריית פועלים-תל .(אסכולת פרנקפורט )מבחר ,(1993) 'והורקהיימר מ, 'ו'ת ,אדורנו
 

חתונה 'תרבותי בסרט -תובנה מאוחרת: קונפליקט אידיאולוגי ורב (,2009׳ )פ ,וענר ׳מ ,אהרוני
 .243-214ט(, '/ תשס 2009)חורף  7 ,סוגיות חברתיות בישראל, 'מאוחרת

 
 אביב: רסלינג. -תרגום: אלון מוקד, תל .מבוא –אידאולוגיה  ,(2006) 'איגלטון, ט

 
 15.06.2012, הארץחברתית,  מחאה להרוס יכולה הפסיכולוגיה , כך( 2011׳ )א ,אילוז

 
 , תיאוריה וביקורתליברלית, -תרבותיות כאידיאולוגיה ניאו-, זהות נגד מעמד: רב( 2001׳ )ד ,גוטווין

19 . 
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 הוצאת מולד. . : גיא הרלינגתרגום. ליברליזם-קיצור תולדות הניאו, (2016׳ ) ד ,הארווי
. האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזםורוח הקפיטליזם, בתוך:  האסקזה[(, 1905] 1984) 'מ ,ובר

 . 90-76 'אביב: עם עובד. עמ-תל
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 בשדה מחקר התקשורת: דוחות מחקר

 

 שלבית והבלוגים הטכנולוגיים:-קביעת סדר היום, הזרימה הדו
 תפקיד הבלוגרים הטכנולוגיים בזרימת המידע

 
 

 ט*בל-נירית וייס

 

 מבוא

ה טכנולוגישה ככל (.Rogers, 2003חידושים טכנולוגיים )לשיח יש תפקיד קריטי בדיפוזיה של 

מהתנהלותנו דיגיטליים הופכים לחלק בלתי נפרד הם וצרימנהיית משמעותית יותר בחיינו וה

. אולם, את החידושים לציבור הרחבשתסביר  עיתונות טכנולוגיתבהצורך המודרנית, כך גובר 

 . (Nordfors, 2009) במידה מועטה מאודתפקיד התקשורת בתחום החדשנות נחקר באקדמיה 

 

שלבית והבלוגים הטכנולוגיים: תפקיד -"קביעת סדר היום, הזרימה הדו עבודת הדוקטורט

ביקשה לבחון את זירת החדשות הטכנולוגיות ואת מערכת  ,הבלוגרים הטכנולוגיים בזרימת המידע"

היחסים הסבוכה השוררת בין אמצעי התקשורת המסורתיים, הבלוגים הטכנולוגיים וקהל 

 הקוראים. 

 

 תתיאורטיה המסגרת

לגישור בין תיאוריית קביעת סדר היום  Weimann & Brosius (1994)המחקר נשען על הצעתם של 

(McCombs & Shaw, 1972 )תיאוריית הזרימה הדוו-( שלביתKatz & Lazarsfeld, 1955). 

קביעת כי נטען ו (3שלבית )איור -ארבעה מודלים אפשריים לזרימה הדוהפיתוח התיאורטי הציג 

, מסננים ומקדמים את זרימת אוספים, מפזריםהיא תהליך שבו אנשים בעלי השפעה סדר היום 

חרים בגילוי הפעילים יותר מא ,Early Recognizer, . בקרב הציבור הרחב ישנם יחידיםהמידע

 .לסדר יומה של התקשורת ציבור ואףל הפצתםובנושאים 

 

 קביעת סדר היוםתיאוריית 

סוגיות העומדות על עת סדר היום הנה שאנשים לומדים מהן היבית קההנחה הבסיסית של תיאורי

 םמחקריה השנים, נחלקו לאורך. תקשורתהדגשה ולבולטות של פרסומן בהקשבה לסדר היום מ

וסקת והרמה השנייה ע סקת בחשיבות ובבולטות של נושאיםלשתי רמות: הרמה הראשונה עו

תיאורים שליליים, חיוביים או האם הוצמדו לנושאים  ; למשל,בבולטות התכונות של הנושאים

 (. McCombs & Reynolds, 2009ניטרליים )

_______________________ 
בטכניון במרכז  למדתעמיתת מחקר במרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה ומ ,בלט-וייסד"ר נירית *

, שנכתב בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי ופרופ' גבי וימן מאוניברסיטת חיפה, אושר הדוקטורט הבינלאומי.
 .2016בתחילת 
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י מחקר ."מי קובע את סדר היום לתקשורת?"מבקשים לענות על השאלה נוספים ם מחקרי

ואת  התקשורת אמצעי  ים ביןההדדי קשריםבוחנים את ה Intermedia Agenda Setting-ה

מדובר במנגנון . מחקים זה את זה ומאמצים את סיפורי החדשות של עמיתיהם שבו הםתהליך ה

 ,Weaver)מה ראוי לפרסום ו בי מה הן חדשותהמסייע לעיתונאים ביצירת הגדרה משותפת לג

McCombs & Shaw, 2004 .) 

 

 תיסדר היום הרש

במעבר מניתוח סדר היום  עוסקהחדש באסכולת קביעת סדר היום התיאורטי והמתודולוגי הפיתוח 

מהרמה הראשונה )בולטות הנושאים( ומהרמה השנייה )בולטות תכונות הנושאים( אל סדר היום 

 . (NAS- Network Agenda Setting) רשתיהיום המהרמה השלישית: סדר 

 

 
 : השוואת הגישה של מחקרי סדר היום מהרמה הראשונה והשנייה למודל מהרמה השלישית1איור 

 

תכונות, הרי וריים המעבר הוא של נושאים או , שאם במחקרים המקן לראות בהמחשת המודלנית

את המעבר של צימודי נושאים או צימודי תכונות בין סדרי היום השונים.  בוחניםבמודל החדש 

הקיום של שני מבוסס על מטריצה הבנויה מתדירות הקשרים חישוב השיטה במודל החדש: 

תשובות מרואיינים(. ככל ששני הפריטים  פוסט/ תכונות( באותה יחידה )כתבה/ /אלמנטים )נושאים

מדידת הדמיון בין  .מופיעים במשותף במספר רב יותר של פעמים, כך הקשר שלהם חזק יותר
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 .QAP- Quadratic Assignment Procedure רגרסיההמבחן נעשית באמצעות  רשתות הנושאים

 (.Guo, 2012)השלב המסכם הנו המחשת הרשתות 

 

. על מה לחשוב )הנושאים(. 1: ציבורמציעות שהתקשורת יכולה לומר להרמות שלוש ניתן לסכם, ש

 . איך לקשר אסוציאטיבית בין נושאים שונים. 3. איך לחשוב )תכונות הנושאים(. 2

 

, פרטי יחסי הגומלין בניתוח הרשתות מספקים תמונה עשירה יותר על סדרי היום, McCombsפי -על

 ,McCombsמרחיבים את ניתוחם ומציעים מגוון של מחקרים חדשים על השפעת סדרי היום )

Shaw & Weaver, 2014; McCombs & Valenzuela, 2014 .) 

 

, באוסטין, טקסס, ארה"ב(, 14.05.2013-)בראיון שהתקיים עמו ב McCombsבהמשך להמלצתו של 

המחקר בנוסף לכך,  .Intermedia Agenda setting-רחיב אותו לההמחקר יישם את המודל הזה ו

תחום מהתמקדות בזירה הפוליטית/מדינית לניתוח ההיה חלוצי בהרחבת הניתוחים 

 .""תקשורת החדשנות - החדש האינטרדיסציפלינרי

 

 תקשורת החדשנות

את אחראים לנתח מגמות, להעלות . הם לאים תפקיד חשוב במערכות חדשניותהעיתונאים ממ

לא הוגן. כאשר מתרחש דבר  whistle blowers-לפעול כו תשומת הלב להתפתחויות עיקריות

במידה רבה על  הציבור מסתמך לכןו ובעצמכדי לבצע מחקר ידע מקצועי למרבית הציבור אין 

  (.Nordfors, 2003) בתקשורת שנמסרהמידע 

 

, השוואת מהן הפרקטיקות הקיימות: חדשנות. איך מסקרת העיתונות 1: לשאול חוקרי התחוםעל 

חברתיות, : חדשנות"ההשפעות של "תקשורת ה. מהן 2. ופירוט הנושאים המוזנחים כמות הסיקור

 (.Nordfors, 2009) בינה לבין המדיניות סביב חדשנות כלכליות, פוליטיות ואופי הקשרים

 

 .הטכנולוגי מצריך מומחיות, והיכולת לפתח מומחיות בתחום זה משכה אליו בלוגרים רביםחום תה

הצידה את העיתונות  הדוחקהבלוגים הצליחו לייצר עידן חדש  כי ,העיתונאים בעצמם מתארים

"תור הזהב של מגזיני המחשבים היה מפואר, אבל תור הזהב של (: Gomes, 2005המסורתית )

"אם מישהו יודע מהו הדבר -, ו(3, עמ' McCracken, 2013) העיתונאות הטכנולוגית הוא עכשיו"

 (. 2עמ'  ,Estes, 2011הרי הם הבלוגרים" ) -הבא בטכנולוגיה

 

 מתודולוגיה

בתחום הפוליטי, תפקיד אמצעי : מי קובע את סדר היום בתחום? שאלת המחקר המרכזית הייתה

או שמא  בתפקידם הקלאסי יםממשיכ ים הנו הכתבת הנושאים לדיון. האם הםהתקשורת המסורתי

 הטכנולוגי זרימת המידע מתחילה דווקא מהבלוגרים? בתחוםיימצא כי 



 2017 אביב, 16מסגרות מדיה, גיליון 

 

137 

 

 . לאורך שנהבאנגלית ופוסטים כתבות נאספו בשל הצורך באפיון מקיף של הסיקור הטכנולוגי, 

בשתי קטגוריות. הקטגוריה הראשונה,  קבוצותשבע ל חולקו יםאכלי תקשורת אמריק חמישים

. כל האתרים יחדיו. 4. מגזינים, 3. טלוויזיה, 2. עיתונים, 1אתרי אמצעי תקשורת מסורתיים: 

. בלוגרים 6, (Elite newsroom blogsבלוגים עיתונאיים ממוסדים ). 5בלוגים: הקטגוריה השנייה, 

 . כל הבלוגים הטכנולוגיים יחדיו. 7עצמאיים, 

 

 : נעשו הניתוחים הבאיםמחקר ב

 .מספר מאמרים לנושא() . סדר היום הטכנולוגי באמצעי התקשורת המסורתיים1

  .מספר פוסטים לנושא() בבלוגים. סדר היום הטכנולוגי 2

פי -על הקבוצות-ובין תתות המרכזיות קבוצשתי ה. השוואת דירוגי הנושאים בין 3

  .קטגוריות מילות החיפוש

 (.Coleman, et al., 2009) בין דירוגי סדר היום ספירמן מתאמיניתוח . 4

5 .Time-series analysis . שימוש במבחןGranger-causality  :איזו למענה על השאלה

 & Ripberger, 2011; Rojecki) שונים במחקרי סדר יוםהשנייה. קבוצה מנבאת פרסומים בקבוצה 

Meraz, 2016 נעשה שימוש במבחן גריינג'ר, ובהשוואה לטכניקות אחרות לניתוח סיבתיות, כמו )

הוא המדויק ביותר לאבחון קשרים  כי הגריינג'ר , נטעןARIMAאו מודל  time-laggedקורלציות 

   .( 2013Groshek-Clough& Groshek ,) לאורך זמן

יחדיו  והופיעמנושאים טכנולוגיים בולטים, ש בניית מטריצותא.  סדר היום הרשתי:. 6

 UCINETבעזרת הנושאים המחשת רשתות ג.  .QAP רגרסייתחישוב ב. . כותרת ראשית תחת אותה

כנה לוויזואליזציה של ו, תNetDraw 2.0-חברתיות המנתח מטריצות ו, כלי לניתוח רשתות 6

 רשתות חברתיות.

בחינת מגמות החיפוש  לת קהל הקוראים: התרומה שבדיקת הנושאים המעניינים א. 7

 ;Scharkow & Vogelgesang, 2011; Scheitle, 2011)סדר היום הציבורי  ותכמייצגברשת 

Mellon, 2014 למעלה עדכני ביותר ואותנטי, אודות המידע שמעניין את ניטור מלמטה ( היא

 104(. Baram-Tsabari & Segev, 2009הציבור, כפי שהוא משתקף בשאילתות החיפוש שלהם )

 & Computers.1: הבאות בקטגוריות שנהלאורך  Google Trends-נבדקו בת חיפוש ומיל

Electronics ,2 .Internet & Telecom ,3 .News search. 

 .בארה"ב מקומבס ובלוגרים טכנולוגיים מוביליםת עם דמויות מפתח: פרופ' . ראיונו8

 

מילות החיפוש: מכיוון שאין תכניות סיווג שקיימות מראש כדי להכיל את מגוון הנושאים 

שיטת ההסכמה בין שופטים  .תגבשה בתהליך אינדוקטיביהטכנולוגיים, רשימת קידוד הקטגוריות ה

, ביניהן חברות מילים 347הכילה הרשימה התאמה גבוהה מאוד.  הציגהדדים( )מהימנות בין מקו

-כ. בכירים כנסים מהתעשייה ואישים טכנולוגיות, מוצרים טכנולוגיים, נושאים טכנולוגיים )תמות(,
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של  MAP- Media Analysis Platformהמחקר )שאילתות חיפוש נבדקו בכלי  2,500

Sysomos/MarketWired )רשומות 1,500,000מאגר שהכיל הובילו לו. 

 

 ממצאים

, Microsoftאחריהן:  ,Facebook-ו Apple ,Googleבראש הרשימות היו: החברות הטכנולוגיות 

Samsung ו-Twitter מוצריה של חברת וApple (iPhone, iPad, iOS היו המסוקרים ביותר )

  באמצעי התקשורת המסורתיים ובבלוגים כאחד.

 

מתאמים חזקים, חיוביים ומובהקים נמצאו בין דירוגי סדרי היום באמצעי התקשורת המסורתיים 

נושאים  - החזק ביותר היה בנוגע למוצרים, ואחריהם המתאםלבין דירוגי סדרי היום בבלוגים. 

הקבוצות. זאת, בעיקר בתוך -גם בתוך תתהקים נמצאו . מתאמים חזקים, חיוביים ומובוחברות

בחציית הקבוצות הראשיות: בין עיתונים לטלוויזיה, והצעי התקשורת המסורתיים, בין קבוצת אמ

. כלומר, על זהות הנושאים לסיקור הסכמהנמצאה בסה"כ, והעיתונים. Elite newsroom blogs -ה

 וראוי לפרסום תכוף.בתחום  "חדשותי"נחשב הייתה הסכמה על מה 

 

הטכנולוגי הסיקור שונמצא שנה הסיקור הטכנולוגי המוביל לאורך  נבחן Time series analysis-ב

 הסיקור הטכנולוגי באמצעי התקשורת המסורתייםאת  סבירמבבלוגים 

 (F = 2.99 - 5.78, p < 0.05) . ים שיבצעו העיתונאסיקור הכלומר, שפעילות הבלוגרים מנבאת את

התקשורת המסורתיים לא היווה הסבר הסיקור באמצעי  שבכיוון הנגדי, זאת, בעודהמסורתיים. 

האם אמצעי "הטכנולוגי, התשובה לשאלה  שבתחום ,מכאן. (p > 0.05) מובהק לסיקור בבלוגים

 התקשורת אמצעיש יאה "התקשורת המסורתיים מובילים או עוקבים אחר הפרסומים בבלוגים

 עוקבים אחר הבלוגים ולא להיפך. המסורתיים 

 

ומובהקים עבור  , חיובייםהכילו מתאמים חזקים QAP-מבחני ה: תוצאות סדר היום הרשתי

 ,r=0.74) מוצריםה( וr=0.92, p<0.001חברות )ה(, r=0.77, p=0.005טכנולוגיים )הנושאים ה

p=0.03בו קישרו הבלוגרים בין הנושאים השונים תאם לקישורי הנושאים בתקשורת  (. האופן

חוזק הקשרים: ככל שהקו המקשר עבה יותר כך הוא מייצג הציגו את וויזואליזציות ההמסורתית. 

 זוהתמקדות קשר חזק יותר, המתבסס על מספר רב יותר של הופעות משותפות בכותרות הראשיות. 

המוצרים למרות שדירוג , (2)איור  לגלות פרטים נוספים על הסיקור התקשורתי. לדוגמא האפשר

המצב השתנה בהתאמה  המכילות "שמועה" על המוצריםבתקשורת המסורתית היה אחר, בכותרות 

 בבלוגים. לדירוג 
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 : ויזואליזציית רשתות: שמועות על מוצרים טכנולוגיים2איור 

 

 Internet & Telecomהטכנולוגיות )בזמן שהחיפושים בשתי הקטגוריות  התנהגויות החיפוש:

Computers & Electronics/ ) לשיא יחדיו הגיעו(peak ) בעקבות עלייה בסיקור החדשותי, השיאים

על  הופיעההתנהגות חיפוש המידע כלומר, . News search-ההפכו ליותר משמעותיים בקטגוריית 

אחר בולטות הנושאים  והגולשים עקבציר הזמן אחרי פרסום הסיפורים החדשותיים הבולטים. 

שבתחום הטכנולוגי תלוי הקהל ההסבר לכך יכול להיות  .מידע נוסףלקבלת  Google-ב ושתמשהו

 במומחים שיציגו את הנושאים ומכאן במה להתעניין.

בתרשים ארבעת המודלים של  Early Recognizers-אובחנו הבלוגרים כ לאור הממצאים,

 Early-הודגש תרשים הזרימה השלישי )במסגרת( בו הבלוגרים הם ה. כמו כן, שלבית-הזרימה הדו

Recognizers  קביעת סדר היום לאמצעי התקשורת המסורתיים. תהליך שיוזמים את 

 

 

 & Weimann)ת שלבי-גבי תרשים ארבעת המודלים של הזרימה הדו-על מודל זרימת המידע: המחשת 3איור 

Brosius, 1994) 

 

מספר הידיעות הרב : ותהבא טענותה ובסדרה של ראיונות עם בלוגרים טכנולוגיים מובילים על

כתיבתם הגמישה היכולת להתמקד בתחום מומחיות מסוים ולהתעמק בו;  ;ומהירות פרסומם

 –בתחילת דרכם פיתוחים וסטארטאפים התייחסות להמתמקדת בחוויית המשתמש; וה והדעתנית

, לפני כלי התקשורת הראשונים לזהות מגמות טכנולוגיות םלכך שהבלוגרים המובילים יחדיו 
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לפי הבלוג "צטט נוהגים לעי התקשורת המסורתיים הסיבה שאמצהמסורתיים. עמדה אחרת טענה ש

או  הם לא רוצים לסכן את היוקרה שלהם אם הסיפור לא יתפתח כמו שמצופהש" היא "הטכנולוגי

 עם הגילוי הנאות שמדובר בשמועה". -שמועות  לפרסםבלוגרים לא מפחדים הכי מדובר בשמועה. 

 

 דיון

זאת במיוחד פוטנציאל ביצירת זרימת מידע הפוכה ויש למדיה החדשים ככלל, המחקר הניח, ש

תפקידם של הבלוגרים  אופיין, הממצאיםלאור . מיוחדת בתחום הטכנולוגי המצריך מומחיות

הטכנולוגיים בזרימת המידע: הם מסננים את הנושאים הטכנולוגיים )בולטות הנושאים( ואת 

התקשורת אמצעי עבור הקשרים ביניהם )הסדר הרשתי( ולרוב יוזמים את תהליך קביעת סדר היום 

 . , שמצדם מגבירים את התעניינות הציבור באותם הנושאיםהמסורתיים

 

סיפקו תמונה ו שינוי במערך הכוחות בתקשורתהמחישו  אשר ,אמפיריים ייחודייםאלו ממצאים 

  מלאה יותר על האקוסיסטמה של הפצת החידושים בחברה.

 מלבד זאת, עלו מהממצאים שתי תופעות נוספות: 

בעוד למרבית העיסוק החדשותי,  נמצא בסיקור הטכנולוגי: מיעוט זכה" החזקהחוק ". 1

 רבים אחרים זכו לסיקור בנפח קטן בהרבה. ש

של מוצרי חומרה/ תכנה.  השקותעסקו ב הפרסומים. מרבית עליית "עיתונות המוצרים". 2

כלומר, זכו ים, דירוגה, היו בתחתית או סוגיות של פרטיות נושאים טכנולוגיים אחרים, כגון צנזורה

כתבות מעטות בלבד עסקו בתמונה הרחבה של השפעת הקבוצות.  כללמספר מועט של פרסומים ב

חקירות,  אירועים כגוןבצירי הזמן של המותגים הגדולים, היו  ,בנוסף לכךהטכנולוגיה על חיינו. 

 כישלונות, אך הם משכו עניין במידה מועטה מאוד. , פיטורים

 

כי ייתכן וישנה השפעה חיצונית על העיתונות מצד מערכי יחסי הציבור של  ,הממצאים הללו מעידים

אף -זאת, על, לזכות במרבית הסיקור לחברות אלה האפשר "מקהלת התקשורת". הגדולות החברות

, לסקר את החדשנות לבקר את התעשייה הטכנולוגיתעל כתבי התחום מוטלת אחריות ציבורית ש

הצורך במחקרי  ,מכאן .דש גם מחברות קטנות ולא פופולאריותחלהציג מידע במגוון תחומים, ו

 & Kiousis, Kim, McDevitt) (Agenda Building-ה)התקשורתי בניית סדר היום המשך לבחינת 

Ostrowski, 2009 )החדשנות" תקשורתההשפעות החיצוניות על " תוך ניתוח.  

 

בעידן : תיאוריות תקשורת ההמונים מאותגרות "מאקרו"בתחום התיאורטית נוספת, ישנה השלכה 

 ,WeissWeimann-) ומסתגלות (, אך הן שורדותChaffee & Metzger, 2001) המדיה החדשים

, 2014Blatt, Mengistu, Mazor & Oren) הוותיקות  התיאוריות. בבסיס המחקר מצויה הטענה כי

שלהן לניתוח הסביבה החדשים ומכאן הבחירה בפיתוחים  שינוייםות להתאים עצמן למצליח

השימוש במודל סדר היום הרשתי  להרחיב את מציע , המחקר בהתאמההתקשורתית החדשה. 

לא רק הנושאים : המחקר סיפק ראיה אמפירית למודלכפיתוח תיאורטי ומתודולוגי חדש ומבטיח. 

אלא גם הקשרים בין , ונה( עוברים מסדר יום אחד למשנהוהטכנולוגיים הבולטים )הרמה הראש
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המסקנה למחקרי ההמשך הנה התקשורת.  כלייכולים לעבור בין הנושאים )הרמה השלישית( 

 בפרט. בין אמצעי התקשורתקביעת סדר היום בכלל ולהעשיר את תיאור הנדבך הרשתי יכול ש
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 בשדה מחקר התקשורת: דוחות מחקר

 

מצבי גבול תקשורתיים": תפיסות של קבוצות מיעוט את ייצוגן "
 התקשורתי במדיה המרכזית בישראל

 
 

  *ניסים כ"ץ

 

"מצבי גבול תקשורתיים": תפיסות של קבוצות מיעוט את ייצוגן התקשורתי עבודת הדוקטור 

באופן שבו קבוצות מיעוט תופסות את הייצוג הטלוויזיוני שלהן עוסקת  במדיה המרכזית בישראל

ין ולהסביר את האופן שבו א להביהחלוצי זה בטלוויזיה הישראלית.  מטרתו העיקרית של מחקר 

תופסים את הייצוג שלהם, תוך המשגה תאורטית ויישום פרטים שונים השייכים לקבוצות מיעוט 

מודל תיאורטי  מציע  חשיבות המחקר בכך שהוא קריאה.אמפירי של מודל חדש של צורות 

       לאופן שבו מיעוטים שונים תופסים את הייצוג התקשורתי שלהם. ומסגרת למחקר אמפירי 

 

בעשורים האחרונים התפתח תחום מחקר רחב על אודות הבניית הזהויות במדיה המרכזית, אשר 

שונות בחברה הישראלית, הן ניסה לחשוף את "ההכחדה הסימבולית" של קבוצות מיעוט 

אברהם,  ;2001מחקרים רבים )אברהם,   .סוציולוגיות והן מספריות, הן לאומיות והן תרבותיות

 ,Avraham, 2003a, 2003b; Avraham & First, 2010a; 2001ישובי, ; 2004לפלר, -פירסט ואלפנט

2010b ; Lemish, 2014) ייצוגים השליליים של מיעוטים. ההנחה במחקרים אלו היא עסקו ב

שלתקשורת תפקיד מעצב של הבניית התודעה של הנמענים אודות הסטריאוטיפיזציה הרדודה 

(, השונות מהדמות ההגמונית 2015וההשטחה הבנלית של הקבוצות ה"האחרות" )קמה ופירסט, 

את הדמות ההגמונית בנוסחה  הצברית שנתפסת כדמות התרבותית של "הרוב". ניתן לתאר

( 2001, או כפי שקימרלינג )בריא"-הטרוסקסואל-חילוני -נזיאשכ-יהודי-"גבר-חברתית קולעת כ

 W.A.S.P. -מציג אותה בראשי התיבות ה"אחוס"לים" המהווה דגם של אליטה מכוננת ברוח ה

 ,חוקרים אלו ניסו לתאר את המצב הקיים (.White Anglo-Saxon Protestantהאמריקאי )

המאופיין בהטיות השונות כלפי המיעוטים במדיה בעידן "הקפיטליזם המאוחר" )ג'יימסון, 

(, שכל מטרתו היא "למכור" צופים כדי שיקנו שירותים ומוצרים דרך המושג המכובס 2002/1982

מרקסיסטיות, פמיניסטיות, -אושימוש בפרדיגמות ני תוך . וזאת, (Bourdieu, 1998"רייטינג" )

 מודרניות. -סמיוטיות ופוסט

 

 

 

 

 

________________________ 

  כנרת בעמק הירדן.     ה האקדמיתד"ר ניסים כ"ץ מלמד בחוג לתקשורת במכלל *
ואושרה אילן בהנחיית פרופסור איתן גלבוע ופרופסור הלל נוסק -עבודת הדוקטור נכתבה באוניברסיטת בר

  .16.3.16 בתאריך



 ץ"כ ניסים

לא השתנו לאורך הזמן ונראה כי הסטריאוטיפיזציה של המיעוטים במחקרים השונים הממצאים 

כי "חוק שימור  ,הורעה. אט אט נדמהואף  השונים נותרה בעינה מבחינה היסטורית ומבנית

וכי מה ש"היה הוא שיהיה". זאת ועוד,  הסטריאוטיפים" הוא החוק המכונן את המדיה בכללותה 

גם השיח האקדמי על אודות הבניית הזהויות, הדרה ואי שוויון בתקשורת לא השתנה ברובו. 

 ; 2007נוסק ואדוני,  ; 2008כספי ואליאס,  ; 2006; ג'מאל, 2005 , מחקרים )אליאס,במקביל

Adoni, Caspi & Cohen 2006; Elias 2011, 2014תקשורת של קבוצות מיעוט  ( שעסקו בשימושי

ות מיעוט הן קבוצות של מראים שאותן קבוצ ,הנמצאות בקונפליקט חברתי עם הרוב ההגמוני

משתתפות פעילות בצריכה של הדימויים קבוצות אלה הן כלומר, , של המדיה המרכזיתצריכה 

 המשעתקים שלהן וגורמות להכלה דומיננטית תודעתית של הייצוג שלהן.  

 

התאורטית העוברת כחוט השני במחקרים אלו, היא שקבוצות המיעוט אימצו את נקודת ההנחה 

הממצאים במחקרים מוסברים  המבט של המדיה המרכזית, אלא שהנחה זאת לא אוששה עד כה.

(. ההשערה הרווחת היא שקבוצות אלו 2003/1993בעיקר באמצעות צורות הקריאה שהציע הול )

את הדימוי של הרוב ההגמוני כלפיהן. השערה זו  ,ות" באופן גורףאו לחלופין "מאמצ ,לא מזהות

, 1989הול ) תימוכין במחקר. ראשית, כפי שהראה לנודי אינה משכנעת דייה וספק רב אם יש לה 

Hallכדי להבין את המסר ההגמוני צריכים קודם לכן להכיר אותו בצורה מלאה. בורדייה ,) 

כסכמות תרבותיות וקוגניטיביות שבעזרתן  ,(Habitus" )( טבע את המושג "הביטוס2005, 1980)

כדי להסביר את הפער בפרשנות בין המעמדות השונים. שנית, השערה זו  ,אנו מפרשים את העולם

אינה מסוימת קבוצה לפיה ש ,(,Taylor 1992אינה נכונה בעליל אם נקבל את ההנחה של טיילור )

 מסמנים" תמונה מצמצמת שלה. מקבלת את הדימויים השלילים שלה כאשר הם "

 

 ,Harindranath;  2000; סעיד, 1994קולוניאלית )באבא, -בנוסף, הביקורת של התאוריה הפוסט

אי מכי אם ברצוננו להבין תפיסות של קבוצות מיעוט שונות הסובלות מאפליה ו ,( גורסת2000

לא ניתן להשתמש במתודות ובאמצעי חשיבה באותו אופן שבו אנו  ,שוויון חברתי ותקשורתי

אנו זקוקים לתאוריה נוספת שתנסה לשרטט ולהבין  ,בוחנים תפיסות של קהלים באופן רחב. לכן

. במחקר זה מוצע הסבר תאורטי ומחקרי עצמם מחדש את תפיסות המיעוטים את הייצוגים של

פילוסופית שנקראת "מצבי הגבול" של -ולוגיתלשאלת ה"מדוע", תוך שימוש בתאוריה הפסיכ

 ". מצבי גבול תקשורתיים: "כאן תכונה. היא ויישומה לתחום התקשורת קארל יאספרס

 

תפיסתיות של קבוצת הרוב -: האם מעבר להטיות חברתיותבמחקר זה היו השאלות שנשאלו

תפיסתיות סטריאוטיפיות של קבוצות -ההגמוני כלפי קבוצות המיעוט, ישנן הטיות חברתיות

המיעוט את עצמן? האם ייתכן בכלל מפגש כלשהו בין האובייקטיביזציה של ההתנסות האנושית 

וג התקשורתי של המיעוטים לתפיסת לתאוריות התקשורתיות? האם ישנו פער בין אופן הייצ

שאלות העל החשובות הנובעות משאלות אלו הן: כיצד קבוצות של הייצוג שלהם את עצמם? 

 ? ומדוע מתגבשות תפיסות אלה? ות את הייצוג שלהן במדיה המרכזיתמיעוטים תופס

  

מיעוטים מהו הקשר בין הייצוג של קבוצות : של מחקר זה הייתה, שאלת המחקר המרכזית לפיכך

 במדיה המרכזית לבין תפיסת הייצוג שלהן את עצמן? 
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 : היו של מחקר זה השערות המחקר

. הפרטים השונים השייכים לקבוצות המיעוט יזהו ויתפסו את הייצוג שלהם במדיה באופן שונה 1

 מהאופן שבו חוקרים מבינים את תפיסות הייצוג התקשורתי שלהם.

. תפיסות הייצוג של קבוצות המיעוט קשורות ל"מרחק התפיסתי" לפי שלוש צורות ההתנסות 2

חוסר יכולת  –יתפתחו שלוש צורות קריאה שונות: האחת, "קריאת איון"  ,לפיכך. שיאספרס הציג

של הפרט השייך לקבוצת המיעוט לתפוס את הייצוג התקשורתי של המיעוט. השנייה, "קריאת 

במיעוט תופס את תפיסת הייצוג התקשורתי של המיעוט אך מפעיל מנגנוני  הפרט –הכחשה" 

הפרט במיעוט תופס את תפיסת הייצוג של   –פשרה ומתכחש לו. השלישית, "קריאה  התמרה" 

 המיעוט וכתוצאה מכך רואה את מגוון האפשרויות הטמונות במציאות החברתית לשנותה.

עוט יקראו את הייצוג שלהם דרך "קריאת האיון" . מרבית הפרטים המשתייכים לקבוצת המי3 

או "קריאת ההכחשה" ורק מעטים ינכסו לעצמם קריאה מתקדמת ויקראו את הייצוג שלהם 

 כ"קריאת התמרה".

 

על מנת להבין מהן תפיסות הייצוג של המיעוטים את הייצוגים שלהם, נבחרה שיטת המחקר של 

ומתאימה ( Dhoset,2012) מחקר האיכותניעומק מובנים למחצה המקובלת מאוד ב ראיונות

שיטת המחקר מתאימה הן לרעיונות  (.Bryman, 1988 ;Cottle,2000) במיוחד לחקר מיעוטים

האפיסטמולוגיים והן לרעיונות האונטולוגיים של המחקר וכמו כן נובעת מתוך הגישה הפרשנית 

וגישת הקונסטרוקטיביזם. במחקר נבחנו שלוש קבוצות מיעוט בישראל: ערבים, עולים מברית 

סוציולוגי )הרצוג,  קבוצת המזרחים בישראל נחשבת לקבוצת מיעוטהמועצות לשעבר ומזרחים. 

(. מיעוט סוציולוגי הינו מיעוט אשר רחוק מרחק 2003; שנהב, 1993; סבירסקי וברנשטיין, 1986

. חיפוליטיים של המדינה בה הוא -תרבותיים-כלכליים-פיסי וחברתי מהמרכזים החברתיים

ני ת( או מיעוט א1993קבוצת המיעוט הערבי בישראל נחשבת לקבוצת מיעוט לאומי )בשארה, 

. בעבודה זו נעשה שימוש בהגדרה של ערביי ישראל כמיעוט ; Al-Haj, 2004)2014, 1998)סמוחה, 

אתני. מיעוט אתני הינו מיעוט הנמצא בתוך מדינת לאום ובעל מאפיינים שונים של לאום, דת, 

הקבוצה השלישית היא שפה והיסטוריה, המאחדים את אותה קבוצה והפועלים לשמר אותה. 

יעוט של עולי ברית המועצות לשעבר, הנחשבת לקבוצת מיעוט תרבותית. במהלך שנות קבוצת המ

של המאה הקודמת היגרו לישראל יותר ממיליון עולים מברית המועצות לשעבר והם  90-ה

קהילת דוברי הרוסית  .אחוזים מהאוכלוסייה היהודית של מדינת ישראל 20-מהווים כיום כ

שר היגרה לישראל מאותה ארץ מוצא הגדולה ביותר אתרבותית -נחשבים לקבוצה האתנו

(Lerner, 2011 .) 

 

 80בסך הכול רואיינו עולי ברית המועצות לשעבר.  25 -ערבים ו 25מזרחים,  30במחקר רואיינו 

פי מגדר, גיל והשכלה. -מרואיינים, ובכל קבוצת מיעוט הוקפד על נוכחות של מרואיינים על

הריאיון חולק לשני חלקים. בחלק הראשון, בניסיון ללמוד מהי תפיסת המיעוטים את ייצוגם 

בתקשורת, נערך ריאיון עומק מובנה למחצה שכלל שאלות שונות המכוונות לאופן שבו 

המשתתפים רואים את הייצוגים של המיעוטים בתקשורת. בחלק השני, הוקרנו למרואיינים 

שלושה קטעים שונים מז'אנרים שונים: תכנית סאטירה, תכנית דרמה ופרסומת. קטעים אלו 

טיים ומייצגים באופן סטריאוטיפי )ברוח ה"הכחדה -שודרו בטלוויזיה הישראלית בפריים

קטעים הבתור קבוצת המיעוט אליה משתייכים המרואיינים.  סימבולית"( את המרואיינים



 ץ"כ ניסים

. לאחר Stimuli-נותחו ניתוח תוכן טקסטואלי מפורט של האפיזודות כ שהוקרנו למרואיינים

 הצגת הקטעים נשאלו המרואיינים שאלות שנועדו לבחון את תגובותיהם לקטעים שהוצגו.   

 

שונה באופן  הייתהיכים לקבוצות המיעוט, כי הקריאה של הנמענים השי ,ת המחקר מראותתוצאו

הממצא החשוב שעולה מהמחקר מהותי מהקריאה של הקהל הרחב את הייצוגים התקשורתיים. 

. ממצא זה מצביע על ישנן פרקטיקות דומות של מיעוטים שונים סביב אותו סוג של קריאההוא ש

שהמשתנה המרכזי המסביר את פרשנות הקריאה והמאפיין אותה בהקשר של מיעוטים שונים כך 

יתרה מכך, מידת הבנתם והפנמתם כשייכים או  עצם השתייכות הנחקרים לקבוצת מיעוט.הוא 

המחקר מאשש  ,לא שייכים לקבוצת המיעוט תשפיע באופן מכריע על הפרשנות שלהם. במובן זה

קולוניאלית בחקר מיעוטים ומאשרר את הדרישה שלה לחקור -הפוסט את הביקורת של התאוריה

קהלים  חוקריםכשהם בהן מיעוטים בתאוריות ובמתודות שונות מאלו שחוקרים משתמשים 

-המחקר מציג ניסיון מוצלח ליישם את הביקורת והדרישה של התאוריה הפוסט ,שונים. בכך

 קולוניאלית במחקר תפיסות של מיעוטים. 

 

יו שלוש השערות מרכזיות והממצאים השונים שנתגלו בו אכן אוששו את ההשערות.  למחקר ה

שעסקו בתפיסות של מיעוטים וגרסו כי הפרט השייך לקבוצות מיעוט  ,בניגוד למחקרים קודמים

אינו מזהה את הייצוגים שלו במדיה המרכזית, מחקר זה מצא כי  מרואיינים רבים מקבוצות 

ויכולים לזהותם. המזוהים איתם יאוטיפים קר זה מכירים את הסטרמיעוט שונות שנחקרו במח

מרבית . תמשו באסטרטגיות שונות של קריאהבנוסף, מחקר זה מראה כי מרבית המרואיינים הש

המרואיינים השתמשו באסטרטגיות שונות של "קריאת הכחשה" ו"קריאת איון" ורק מיעוט קטן 

להסביר מדוע  ממצאים אלו ניתן על בסיס  . מהם השתמשו באסטרטגיות של "קריאת התמרה"

מיעוטים שונים צורכים את ה"הכחדה הסימבולית" שלהם בתקשורת. לאור העדויות השונות 

התפיסה של המרואיינים  –שהתגלו במחקר, ניתן להסיק את קיומו של "מצב גבול תקשורתי" 

עם המצב התקשורתי ם שלהמביא להשלמה  –בדבר חוסר יכולתם לשנות את הייצוגים השלילים 

 הקיים. השלמה זו גורמת לקיומם של רגשות שלילים, כמו: כעס, תסכול וחרדה.  

 

ספציפי, טלוויזיוני בניגוד למחקרים אחרים שעסקו בתפיסות של מיעוטים שונים לגבי ז'אנר 

האם יש הבדלים  על מנת לבחוןתפיסות של מיעוטים בנוגע לז'אנרים שונים  ובדקבמחקר זה נ

מהותיים בתפיסה של המיעוטים לגבי ז'אנרים אלו. הז'אנרים שנבחנו כאמור הם: דרמה, 

כי ישנם הבדלים מהותיים בין הז'אנרים  ,סיקלה ממצאי המחקר ניתןמסאטירה ופרסומת. 

 השונים הן לגבי זיהוי הייצוגים בז'אנרים השונים והן לגבי היחס לייצוגים בז'אנרים אלו. 

ענים השייכים לקבוצות מיעוט יודעים ברוב המקרים לזהות את הייצוגים השליליים שלהם הנמ

יודעים לזהות את הייצוגים השלילים בסאטירה ופחות מכך בדרמה. הם בפרסומת, פחות מכך 

סיק שנמענים השייכים לקבוצות המיעוט מתייחסים באופן שונה ניתן לההמחקר מבנוסף, 

לעומת הסאטירה והדרמה. הם מתייחסים בסבלנות ובסלחנות רבה לייצוגים שלהם בפרסומת, 

כמו  יותר כלפי הייצוג השלילי שלהם בסאטירה ובדרמה לעומת הייצוג השלילי שלהם בפרסומת. 

שאלת הז'אנר התקשורתי עולה כנושא להבדל בין ייצוג חיובי לייצוג שלילי בתפיסות של  ,כן

ההבחנה באופן הייצוגים רכו במסגרת המחקר, בלטה שנעראיונות במיעוטים את הייצוג שלהם. 

השונים בין סדרות טלוויזיה בדיוניות לבין חדשות ודוקומנטציה בטלוויזיה. מרואיינים רבים 
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הביאו דוגמאות רבות מהחדשות והדוקומנטציה כזיהוי של ייצוג שלילי שאינו מייצג את 

לחנית, משעשעת או כביטוי לייצוג המיעוטים, ונטו לראות את הייצוג שלהם בבידור בצורה ס

 חיובי.

 

כיצד קבוצות מיעוט תופסות את הייצוג שלהן במדיה המרכזית נבדק  עבודה זו בלסיכום, 

הסבר אמפירי ותאורטי לשאלה זו תוך שימוש בתאוריה בעבודה מוצע  בישראל ואת הסיבות לכך. 

כי ניתן למצוא  ,. נראהפילוסופית של קארל יאספרס שנקראת "מצבי הגבול"-הפסיכולוגית

הסברים משכנעים המניחים את הדעת להטיות תפיסתיות קבוצתיות של מיעוטים אלו כלפי עצמן 

 של  ידי המשגה תאורטית חדשה-תאוריית מצבי הגבול של יאספרס עלהרחבה של   באמצעות

המשגה תיאורטית זו יכולה לעזור למחקרים נוספים שבוחנים תפיסות  ".מצבי גבול תקשורתיים"

 של קבוצות מיעוט בארץ ובעולם.   
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 בשדה מחקר התקשורת: דוחות מחקר

 

 הצורך בחוויה של הכלה פסיכולוגית כמניע לשימוש בפייסבוק

 

 *ליאת פלדמן

 

 הקדמה

החברתית  שתשלי הקדשתי לבירור מחקרי של מניעים פסיכולוגיים לשימוש בר את עבודת הדוקטור

ור בצרכים הסבר הקשההתפשטות הנרחבת והעמוקה של השימוש ברשת החברתית הצריך בעיני פייסבוק. 

 . בשדה המחקר נידוניםואינם  אנושיים רגשיים עמוקים, אשר באים לידי ביטוי עם השימוש בפייסבוק

שאפתי לרתום את החשיבה הפסיכואנליטית, ובעיקר את מושג ההכלה הפסיכולוגית, כמצע הסברי פרשני 

צרכים עמוקים, שאינם בהכרח  כי במסגרת זו ניתן לשפוך אור על ,לשימושים שונים בפייסבוק. סברתי

שימושים וצרכים, אשר רווחו שונות של מאגד לרשימות רעיוני ניתנים לדיווח או לביטוי מילולי, ולנסח מצע 

כמותנית, בנוסף בשדה המחקר בשנים האחרונות. עוד שאפתי לעגן את הבירור הזה במסגרת מחקרית 

ור האופרציונלי מטרות אלו הציבו אתגרים משמעותיים בעריכת המחקר. במיש לחקירה תיאורטית פרשנית.

של הנפש למרחב מחקר הניתן  תיאורטיים מן האזורים הלא מילוליים העברה של מושגיםנדרשה עבודת 

 יחסכולוגי ביפסוניות מחקר בין סנגשר ושגי, שיהווה להגדרה, כימות ומדידה. בנוסף, נדרש חיבור מ

 .לה כמצע רגשי לשימוש בפייסבוקשימושים בפייסבוק, לבין הבדיקה שהצעתי של הכל

צעתי, וכיווני מחקר נוספים שעלו בעקבות יבא תקציר של המהלך המחקרי שבבעמודים הבאים מו

 תוצאותיו.

 

 תקציר מורחב

נכון הרשת החברתית הממוחשבת פייסבוק היא אחת מתופעות התקשורת הבולטות של העשור האחרון. 

 ,Smith) איש, בכל הגילאים, ועל פני יבשות שונות שני מיליארדהחברים בה מונים כמעט לראשית השנה, 

פייסבוק נגישה בשפת המקום, וזמינה במחשבים שולחניים, טאבלטים וניידים "חכמים". אלו, לצד  .(7201

הופכות את השימוש בפייסבוק ליומיומי וזמין באופן כמעט רציף  ,יכולות העברת מסרים ותקשורת מיידית

 בעלי חשבון פייסבוק. עבור 

 

סיון ימוקד מחקרים בתחומי מדעי החברה, בנ, היא עמדה ב2006עוד מימיה הראשונים של פייסבוק בשנת 

הקשר בין שימוש בפייסבוק מהו ו ,הסיפוקים הנלווים לשימוש זהמהם להבין מהם המניעים לשימוש בה, 

 פסיכולוגיות אפשריות על משתמשים. השפעות לבין 

_________________ 
 חיפה באוניברסיטת לתקשורת בחוג ( כתבה את עבודת הדוקטור(liat@liatfeldman.comד״ר ליאת פלדמן *

 .2016 בפברואר וימן. העבודה אושרה גבי' ופרופ מש גוסטבו' פרופ של בהנחייתם

mailto:liat@liatfeldman.com)
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 ,Ellison, Steinfield & Lampe)סיפוקים חברתיים, כגון יצירת קשר עם חברי עבר זוהו  ,לאורך השנים

( Racke & Racke-Bonds, 2008)בידור וסיפוקים מתחום צריכת המדיה כגון צורך בהתעדכנות  ,(2007

צורך  ,בין השאר ,במחקרים שונים כוללים נחשפושהסיפוקים הפסיכולוגיים וסיפוקים פסיכולוגיים. 

(, Boyd, 2007a, 2007b; Joinson, 2008; Papacharissi & Mendelson, 2011) בתרגול זהות וביטוי עצמי

 ,Pai & Arnott( וצרכים של קירבה )Nadkarni & Hofmann, 2012) של שייכות והצגה עצמית חוויה

2013.)  

 

קיומו של מניע רגשי עמוק לשימוש בפייסבוק, אשר ייתכן ושוכן להמחקר הנוכחי נועד לבחון אפשרות 

ושימושים בבסיס חלק מהמניעים שנמנו במחקרים השונים, ואשר עשוי לסייע בהבחנה בין משתמשים 

מתייחס לתהליך הכלה המונח . פסיכולוגית והאפשרות לממשו בפייסבוקהכלה הצורך ב -שונים בפייסבוק 

יכולת ההפנמה של בהתפתחות תקשורתי, גם אם לא מודע, המתקיים בין התינוק לאימו, ואשר הינו מרכזי 

וק, כאשר עדיין לא . בתקופת החיים הראשונה של התינ(Bion, 1984)התינוק והתגבשות ה"עצמי" 

בססה הבחנה ברור בין פנים לחוץ, תחושות לא נעימות ובלתי נסבלות אשר מתעוררות בו נחוות כאיום. תה

אחד מאופני ההתמודדות עם חוויות אלו הוא השלכתן על דמות האם, וכך הן משויכות למקור חיצוני ולא 

 - של התינוק הכלהתהליך בו היא מבצעת היא ה –איום הנובע מבפנים. יכולת העיבוד והתגובה של האם ל

מאפשרת לתינוק להפנים מחדש חוויות אלה ולזהותן כשייכות לו. כך, מתוך תהליך תקשורתי של הכלה, 

הולכת ומתפתחת יכולת ההפנמה של התינוק, ועמה יכולת בניית העצמי. המחקר הנוכחי עוסק בביטוי של 

הכלה כצורך של אדם לעבד את חוויותיו הרגשיות  צרכי הכלה בחיים הבוגרים ובכך מתייחס לצרכי

והקונקרטיות באמצעות שיתוף עם האחר ולאשרר חלקים בעצמו באמצעות האופן בו הזולת מגיב להם. 

 Nadkarni) רבים מהמושגים שנמנו במחקרים קודמיםכמושג תיאורטי, נמצאת בבסיס הכלה פסיכולוגית 

& Hofmann, 2012; Pai & Arnott, 2013 ) ,כמניעים לשימוש בפייסבוק, כמו: ביטוי זהות, ביטוי עצמי

  .תחושת שייכות, וחוויה של תמיכה וקהילתיות

 

 ,היא כי פייסבוק, בהיותה רשת תקשורת זמינה באופן רציף המובאת בעבודת דוקטורט זוהטענה המרכזית 

י אישי מסמלת פוטנציאל הינה בעלת פוטנציאל לשמש זירה לביטוי צורכי הכלה ומילואם. היכולת לביטו

להוות שיקוף והדהוד  ותהפקדה של חלקי ה"עצמי" אצל ה"אחר", ותגובות אחרים לפרסומים אישיים עשוי

ערות המרכזיות של מחקר הדוקטורט, לפיהן מתוך תפיסה פרשנית זו נגזרו ההששל חלקי העצמי הללו. 

של פרסומים אישיים, תדירות הכניסה שימוש בפייסבוק במובן בין ליימצא קשר בין צורך גבוה בהכלה 

כי מימוש  ,לפייסבוק ומהירות הפרסום בפייסבוק לאחר התרחשותו של ארוע משמעותי בחיים. עוד שוער

יהיה קשור עם שינוי לטובה בהרגשה האישית הנתפסת של , חוויה של הכלה -צרכים אלו של הכלה, כלומר 

 ל ידי אחרים.משתמשים ועם תחושה כי ה"עצמי" נראה ומאושרר ע

 

בחינת השערות המחקר הציבה אתגר מרכזי הקשור במקור הפסיכואנליטי של מושג ההכלה, שאינו כולל 

ננקטו מספר צעדים בשלבים  ,הגדרה אופרציונלית או כלי מדידה לבדיקת צורכי הכלה ומילואם. לשם כך

ת של בוגרים, אשר עוסקת חיבור תיאורטי בין המושג הכלה ותיאוריית ההתקשרו בוצעשונים. ראשית, 
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. מודל סגנון התקשרות, והינו במודל עבודה רגשי וקוגניטיבי של ה"עצמי" הבוגר ביחס לזולת משמעותי

 ;Bowlby, 1969משמעותי בשנות החיים הראשונות ) לזולתהעבודה הזה נובע מבסיס התקשרות 

Mikulincer & Shaver, 2007ינה תנאי הכרחי להיווצרות (. חוויה מתמשכת של מימוש צורכי הכלה ה

בסיס התקשרות בטוח, בו העצמי חווה עצמו כבעל ערך וראוי לאהבה באופן עקבי יחסית. חוויה חלקית של 

בו אדם חווה את תחושת העצמי שלו כתלויה  –מימוש צרכי הכלה קשורה להיווצרות בסיס התקשרות חרד 

האומדות את המרחק הרגשי של הזולת  מאוד ביחס הזולת אליו, חושש מנטישה ועוסק בהתנהגויות

בו  ,המשמעותי ממנו. הזנחה מתמשכת של צורכי הכלה עלולה להוביל להיווצרות בסיס התקשרות נמנע

אדם נסוג מהתקווה לתקשורת אינטימית וחוויה של קירבה רגשית ל"אחר" ומנסה למלא את צורכיו 

ור בין דינמיקה של הכלה לתהליך היווצרות הרגשיים בעצמו ללא תלות בזולת משמעותי. לשם יצירת החיב

בסיס התקשרות, נעזרתי במושג אשר מופיע בתיאוריית ההתקשרות בשם "אינטראקציית מעטפת", המתאר 

 (. Sandler, 1988) דינמיקה של הכלה בין האם לתינוק

 

ת להעריך מספר כלי מדידה על מנפותחו ותיאוריית ההתקשרות של בוגרים נבחנה מחקרית לאורך השנים 

(. בשנים האחרונות נערכו מספר Brennan, Clark & Shaver, 1998סגנון התקשרות בטוח, חרד או נמנע )

 ,(Hart, Nailling, Bizer & Collins, 2015; Oldmeadow, Quinn & Kowert, 2013) חלוציים מחקרים

בפייסבוק. במחקרים אלו נמצא, כי משתמשים בעלי שימוש לבין אשר בחנו את הקשר בין סגנון התקשרות 

סגנון התקשרות חרד נוטים להשתמש בפייסבוק יותר מבחינת תדירות השימוש, כתיבה ועיסוק דאגני 

 .אחריםשל בתגובות 

 

הוספת הבחינה של סגנון התקשרות ושימוש בפייסבוק חייבה תיקוף של סגנון התקשרות כמבחין בין 

בוצע  ,אוכלוסית המחקר הנדון. לשם כך -בפייסבוק בקרב אוכלוסיית בוגרים ישראלית שימושים שונים 

התנהגות  –מחקר מקדים אשר בדק האם סגנון התקשרות מנבא שימושים בפייסבוק מול קריטריון חיצוני 

ל סיון לשמור עיבפייסבוק לאחר פרידה רומנטית. במובן התיאורטי יש לצפות להבדלים בתגובה לפרידה ובנ

קשר עם בן הזוג לשעבר בין בעלי סגנונות התקשרות שונים. במחקר המקדים נבחן האם וכיצד סגנון 

באמצעות  . הבחינה נערכההתקשרות מנבא התנהגויות שונות שנועדו למעקב אחר בן הזוג לשעבר בפייסבוק

כי  נמצא ,ששועראשר חוו פרידה רומנטית זה לא מכבר. כפי  ,בוגרים ישראלים 305סקר אינטרנטי בקרב 

 סגנון התקשרות מנבא התנהגויות מעקב אחר בן הזוג בפייסבוק לאחר פרידה רומנטית.

 

צירוף מדידה של סגנון התקשרות לצד מדדים של צורכי הכלה ביחס לשימוש בפייסבוק במחקר הנוכחי, 

סף, בסדרת ניתוחי נועד לסייע בתיקוף כלי המדידה של הכלה, אשר פותח באופן ייחודי עבור מחקר זה. בנו

כלה לבין חלקו של סגנון התקשרות ביחס הרגרסיה בצעדים ניתן היה להבחין בין חלקם של צורכי ה

 לשימושים שונים בפייסבוק. 

 

לאחר תיקוף כלי המדידה של סגנון התקשרות ביחס לשימושים בפייסבוק באוכלוסיה ישראלית, נערכו כך, 

אשר נבנה במסגרת המחקר  ,לצורכי הכלה ומילואם ,המדידהשני מחקרי חלוץ על מנת לבחון את כלי 
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סטודנטים וממצאיו העלו תמונה לא מוגדרת של שישה  42הנוכחי. המחקר הראשון נערך כסקר בקרב 

סטודנטים. לפני  60נערך מחקר חלוץ נוסף, בקרב  ,גורמים שונים אשר מרכיבים את מושג ההכלה. לפיכך

עריכת מחקר החלוץ השני, מופו מדדים שונים של צורך בהכלה, כגון: הצורך לשתף אחרים בחוויות 

משמעותיות, חוויה של תעוקה בהיעדר היכולת לשתף אחרים והמהירות בה מתעורר הצורך לשתף אחרים 

דים של מימוש חוויה של הכלה, כגון: חוויה של הקלה לאחר התרחשות ארוע משמעותי. עוד מופו מד

בעקבות שיתוף, חוויה כי ישנו מי אשר רואה את הסוביקט ושינוי בתפיסה של החוויה אשר שותפה עם 

ואשר , הזולת. ניתוח גורמים של השאלון העלה הפעם שלושה גורמים, אשר התמזגו לשניים במחקר המרכזי

ורך לשתף )צורך בהכלה( וההשפעה של השיתוף על המשתף )מימוש חוויה היו קשורים לעולמות תוכן של הצ

 של הכלה(. 

 

סקר  שכללסטודנטים ישראלים,  275נערך המחקר המרכזי בקרב  ,בשלב השלישי, ולאחר שני מחקרי החלוץ

פריטים שונים. הפריטים כללו את שאלון ההכלה שגובש במסגרת מחקרי החלוץ ושאלון לבדיקת  85הכיל ש

כללו  ,(. מלבד זאתBrennan et. al., 1998) Experience in Close Relations(ECR) -נון התקשרות הסג

 ,.Ellison et al) הפריטים סקירה של התנהגויות ושימושים בפייסבוק, אשר מוכרת בספרות המחקרית

2007; Papacharissi & Mendelson, 2011; Park, Kee & Valenzuela, 2009; Zhang, Tang & Leung, 

, כגון: תדירות הכניסה ומשך השהייה בפייסבוק, שימוש אקטיבי של כתיבת סטטוס, שימוש פאסיבי (2011

של קריאת סטטוסים של אחרים, ועיסוק בפרסום, תיוג והתבוננות בתמונות. עוד נכללו בסקר פריטים אשר 

יתוף בפייסבוק לאחר התרחשות כגון מהירות הכניסה לפייסבוק ומהירות הש ,נבדקו ספציפית במחקר זה

אירוע חיים שלילי, השינוי הנתפס בהרגשת המשתמש עם השימוש בפייסבוק, ספירה של תגובות של אחרים 

לסטטוסים עצמיים, ותחושה של המשתמש כי ישנו מי ש"רואה" אותו עם הפרסום בפייסבוק. הפריטים 

 ים המרכזיים שעושים ישראלים בפייסבוק.הללו איפשרו תמונה עשירה של הרגלי השימוש וחילוץ השימוש

 

סדרת ניתוחי רגרסיה איששה את הטענות המרכזיות של המחקר הנוכחי. ראשית, נמצא קשר חיובי בין 

נמצא קשר חיובי בין צורך בהכלה לבין שימוש בפייסבוק לשם  ,גורמי ההכלה וסגנון התקשרות. כמו כן

אחרים, עיסוק בתמונות אישיות, מהירות כניסה  כתיבת סטטוסים אישיים, קריאה של סטטוסים של

ושיתוף לאחר התרחשות ארוע חיים שלילי ועיסוק במניית תגובות ו"לייקים". עוד נמצאה הבחנה מובהקת 

אשר נמצאה מנבאת שינוי  ,לבין חוויה של הכלה ,אשר נמצא מנבא כתיבה בפייסבוק ,בין הצורך בהכלה

חוויה כי יש מי שרואה אותם. בנוגע לכתיבה ופרסום בפייבוק לטובה בתחושה הנתפסת של המשתמשים ו

ובאשר למיידיות החיבור לרשת לאחר התרחשותו של אירוע שלילי או חוויה של רגש שלילי, נמצא כי 

מובהקותם של מרכיבי סגנון ההתקשרות ביחס לשימושים בפייסבוק נעלמה עם הכנסת גורמי ההכלה 

ית של הצורך בהכלה מספקת ראיה ראשונה לתפקידה הייחודי של לניתוח הרגרסיה. המובהקות הבלעד

 הכלה בכתיבה ושיתוף ביחס לארועים וחוויות שליליות בפייסבוק.

 

 כמניע ההכלה למושג להתייחס הכוונה שעמדה בבסיסו מעצם נובעים אשר ,מחדש בכמה היבטים זה מחקר

 זה שמחקר המשך למחקרי ההצעות ומגוון בו שעלו הממצאים. פייסבוק החברתית ברשת לשימוש משמעותי

 . שלו לחדשנות מסוים ביטוי הינן מניב
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 פסיכואנליטיות גישות בין לחבר, לי שידוע כמה עד, מקורי ניסיון מהווה זה מחקר, התיאורטי במובן ראשית

 כמניע הכלה צורכיבהתייחסות ל. פייסבוק כמו ,חדשים במדיה שימושים של דינמיקה  לבין יחסית ותיקות

 צרכים עומדים, ביותר העדכניות התקשורת צורות מאחורי כי הרעיון מתגלם, בפייסבוק לשימוש

 והכרחי אלו תקשורת צורות של מהצלחתן חלק מהווהשל צרכים אלה  מילואם.  בסיסיים פסיכולוגיים

  שימושים ביןל ומילואם הכלה צרכי בין מובהק קשר העלו אשר, הנוכחי המחקר ממצאי. שגשוגןל

הממצאים  ,כן כמו. בפייסבוק מתמלאים אשר עמוקים לצרכים באשר התמונה את מעשירים, בפייסבוק

 השונים לשימושים באשר הכלה צרכי של שונות רמות בעלי משתמשים בין בהבדלים להתבונן מאפשרים

 החברתית הרשת של האטרקטיביות מקורות הבנת של יותר גבוהה רזולוציה יםמאפשר םה. ברשת שלהם

. בפייסבוק לשימוש והבסיסיים העמוקים המניעים כאחד בהכלה הצורך את פיםומוסי, משתמשיה עבור

 גשר הנוכחי המחקר מציע, מחקריתה בספרות מוכריםו קיימים מושגים בבסיס שוכן אשר ,מושג של בהצגה

 אחר במובן. בפייסבוק שימוש של אפשריות והשפעות למוטיבציות הקשורים מחקרים תוצאות בין לחיבור

 לסיפוקים נצמדת עתיםל אשר, והסיפוקים השימושים תיאוריית של העמקה הנוכחי המחקר מציע

 של בהרחבה הן ,התקדמות מציע הנוכחי המחקר. רגשי עומק של מסוימת ברמה מוגבלים אשר, מדווחים

 מניעים בבסיס דעומ אשר בסיסי מניע בניסוח והן, פייסבוק החברתית ברשת לשימוש המניעים תפיסת

הקשר בין של  ומעשי תיאורטי בחיבור נוסף צעד פוסע הנוכחי המחקר. כיום המחקרית ספרותב המוכרים

 לאור. , מן הצד האחרבפייסבוק שונות התנהגויות לביןמצד אחד,  ההתקשרות סגנון לבין ההכלה מושג

 לצורך ומתי, יחד עובדים, החרדה מימד בעיקר, התקשרות וסגנון הכלה מתי לראות ניתן ,המחקר השערות

 .ייחודית השפעהיש  למימושו והחתירה בהכלה

 

פותח , מחקרי באופן זה מושג לבחון כדי. ההכלה מושג בדיקת של האופרציונלי למהלך קשור נוסף חידוש

 חידוד. נוספות בדיקות כמובן מצריך זה שאלון. הכלה של וחוויה הכלה צרכי הבודק שאלון ונוסח

 המבחנים עולם את להעשיר עשוי ,זה מחקר עבור שפותח ,השאלון של והמהימנות התוקף, המובהקות

 לא, שונות בזירות רגשיים צרכים לבדיקת נוסף משמעותי בכלי המחקריים הכלים עולםאת ו הפסיכולוגיים

 .  בלבד הממוחשבת החברתית בזירה

 

 נטישת על ודיווחים האחרונה בעת לפייסבוק ביחס הביקורת בהבנת חידוש הציע זה מחקר, בנוסף

 וירטואליוה המרחב, הנוכחי מהמחקר הנובע ההסבר לפי. אחרות חברתיות רשתות לטובת משתמשים

 משינויים הן נובע זה מאפיין. האחרונה בתקופה שלו ההכלה ביכולות נגרע בפייסבוק למשתמשים המוצע

 במונחי" )ותיקה" והיותה מגודלה והן, החי העדכונים בזרם מסרים המציג באלגוריתם הפייסבוק שביצעה

 הרשת של ההכלה בפוטנציאל פגיעה לפיה התפיסה. הממוחשבות החברתיות הרשתות בזירת( הנוכחית העת

 לשינוי מחשבה כיווני מציעה ,משתמשים של אפשרית נטישהבעקבות כך ו אכזבה של חוויה העימ תנושא

 .ישומיים כלים מספר לצד, זו מגמה
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 בשדה מחקר התקשורת: דוחות מחקר

 

 מציגים  ישראלים כיצד מנהיגים: ומחוץ מבית לקהל מסרים עיצוב
 ?משתנה תקשורת בסביבת הסכסוך את

 

 *אלי פרידמן

 

 פערים תיווךלו ליצירה התנאים ואת האופי את לבחון היא עבודת הדוקטור של המרכזית המטרה

 על מבוסס זה מחקר. משתנה יתתקשורת הביבוס יםבינלאומי כיםסכסו של בהקשר מסרים בין

עלול להוות, תחת תנאים מסויימים, זרז או מכשול  מסרים בין פערים של שקיומם ,ההנחה

בחינה מעמיקה של לקידומו של תהליך התפייסות בין שני צדדים בעת סכסוך בינלאומי. לפיכך, 

ים" היא משמעותית להבנת התנאים להיווצרותם של "פערי הכרה" ו"פערים רטורישל אופיים ו

, מחקר זה בין מסרים כדי לבחון עקביות ופערים חסמים תקשורתיים בתהליכים פוליטיים.

-עוסק בסכסוך הישראליה ,משתמש במקרה בוחן של השיח הפוליטי הרשמי של מדינת ישראל

הגומלין יחסי  מאופיין על ידיפלסטיני -הסכסוך הישראלימכיוון ש ,מקרה בוחן זה נבחר פלסטיני.

(. לכן, Barnett, 1999קשרי החוץ של המדינה )זהות הלאומית של ישראל לבין הבין העמוקים 

 (two-level game) חיוני ואינטנסיבי של לחצי משחק בשני מישוריםלמקרה  הוא דוגמהמקרה זה 

(Putnam, 1988.) 

 

( מהמסרים N=380) 59%מסרים שאותרו על פני שלוש התקופות, כאשר  644-הקורפוס מורכב מ

( הוצגו לקהלי חוץ. מסר הוגדר כמשפט אחד לפחות מתוך N=264) 41%-הוצגו לקהלי פנים ו

שבו הדובר הציג עמדה ביחס לאחת מסוגיות  ,נאום, מסיבת עיתונאים, או ציטוט בתקשורת

( 4 ;( זכות השיבה3 ;( סידורי ביטחון2 ;( הגבול העתידי של מדינת ישראל1 :הבאות הליבה

-, ו1993-2000, 1967-1973 –המסרים סווגו לשלוש תקופות ( מעמדה של ירושלים. 5 ;חלויותההתנ

כאשר כל תקופה מאופיינת על ידי שילוב ייחודי של תכונות פוליטיות ותקשורתיות.  – 2009-2012

 ,Kampfהניתוח האיכותני של המסרים מבוסס על כלים מענפים מגוונים של חקר שיח פוליטי )

(. השתמשתי בכלים אלו כדי CDAעם הגישה של חקר השיח הביקורתי )משולב והוא   ,(2015

של שחקנים פוליטיים במסגרת סכסוך  סיביותרלזהות, לתאר ולבקר את האסטרטגיות הדיסקו

                                                           
( הוא מרצה במחלקה לפוליטיקה ותקשורת במכללה elie.friedman@mail.huji.ac.ilד"ר אלי פרידמן ) *

משלים פוסט  אילן ועמית מחקר במכון טרומן.-בית הספר לתקשורת באוניברסיטת ברבהאקדמית הדסה ו
 .פרסום המאמר בעת באוניברסיטת לנקסטר במחלקה לבלשנות ואנגלית דוקטורט

הדוקטורט נכתב באוניברסיטה עברית, במחלקה לעיתונאות ותקשורת בהנחיית ד"ר זוהר קמפף ופרופ' 
. אסופת מאמריםבמתכונת של  הנכתב ,23.2.2016-אושרה ב , אשרעבודת הדוקטורט תמר ליבס )ז"ל(.

 תזה יםוסיכום מהוו יחד עם מבואאשר ב דוקטורנט אמור לחבר לפחות שלושה מאמרים, ה תכונת זו מב
 ./מנחיםהמנחה ות עבודה משותפת של הדוקטורנט עםחלק מהמאמרים יכולים להי .תקוהרנטי

mailto:elie.friedman@mail.huji.ac.il


 פרידמן אלי

158 

 

פערים ועקביות בין  מבוסס על קידודבינלאומי. מחקר זה גם עושה שימוש בניתוח כמותי, אשר 

 .ומחוצה לה ישראל מסרים המוצגים בתוך

 

המחקר ומציג סקירה תיאורטית של יצירת ותיווך פערים  לביצועפרק המבוא דן ברציונל 

בלשנות, , יוונית ומודרנית בהיסטוריה של המחשבה המערבית, כולל הדיסציפלינות של פילוסופיה

 דיפלומטיה ציבורית. וחקר השיח, תקשורת 

 

הכרה הפערים בתוך סוגיית  לייצריכול יטי מנתח כיצד שיח פול של התיזה פרק הליבה הראשון

של האחר  ולבין הכרה בזכות לאוםבפרק זה, אני מזהה פערים בין הכרה באחר כ. "אחר"ב

המבוסס על  המבוסס על שילוב בין תיאורית ההכרה ,מקורילמדינה. הפרק מציע כלי ניתוח 

הכרה באחר והבניית כיצד היחסים בין  בוחןה, לבין כלים של חקר השיח הגישה של הייגל,

 "אחר"הכרה ב – "אחרב"על פערי הכרה. פרק זה ממחיש כי הכרה חלקית  יםמשפיע "אני"ה

 "אחר"המדינה ודחיית תביעה להקמת פך, הכרה בילהקים מדינה, או, להתביעתו כלאום ודחיית 

 על דיסוננס אונטולוגי תשאינה ברת קיימא ומבוסס ,הגדרה עצמיתהיא תוצאה של  –כלאום 

Lupovici, 2012)). גים שונים של האחר הפלסטיני יהצבעתי על "פערי הכרה" רטוריים אצל מנה

אשר מכשילים את התהליך הטרנספורמטיבי שמוביל להכרה הדדית. מצאתי כי פערי הכרה 

 תנטולוגי ותפיסה שאינה ברדיסוננס או ותמבטאפנימיות ברטוריקה אשר ירות תל סעמבוססים 

ניתן להבין את השימוש בפערי הכרה כאסטרטגית שיח מסקנת הפרק היא ש של ה"אני". קיימא

 "הכרה. פערים אלה מפרקים את גורם ה"טרנספורמציהותהליכי  לעכב יישוב סכסוכים תמיועדה

. "אחר"ה בשאיפותיו שלהכרה כוללת  תנמנעבתהליך הפירוק , ווסמלייםלרכיבים קונקרטיים 

 Journal of Language and Politics  (Friedman, 2016.)עתפורסם בכתב פרק זה 

 

לתיווך  שיחתף עם ד"ר זוהר קמפף, מציג טיפולוגיה של אסטרטגיות , חיבור משופרק הליבה השני

בינלאומיים.  קהליםאלה המוצגים ל לעומת מבית לקהלים המוצגים ,בפערים בין מסרים שונים

 "מישורים בשני משחק" לשחק ייםפוליט מנהיגים נאלצים, בינלאומי ומתן משא של בתקופות

(Putnam, 1988) ,זירה הלאומיתב לחציםלעמוד ב שלהם היכולת את למקסם מנסים שהם תוך 

למרות  .גיסא מאידך, הבינלאומי במישור שליליות התפתחויות ולהפחית, גיסא מחד תהפנימי

קביים בשל ע-התמריץ לעקביות בשני "לוחות המשחק", פוליטיקאים נאלצים להציג מסרים לא

ועקבי  ןאמידימוי עצמי  ניסיון להציגבהדרישות הסותרות של כל לוח, ובכך הם מסתכנים בפגיעה 

עקבי במונחיהם של גופמן, בראון ולווינסון, וצ'ילטון          faceקרי, ביכולתם להציג  ;כמנהיגים

(Goffman, 1967; Brown and Levinson, 1987; Chilton, 1990לפיכך, נאל .) צים המנהיגים

לפתח מספר אסטרטגיות דיסקורסיביות המטשטשות את הפער בין קהלי הפנים וקהלי החוץ: 

חיובי, קרי, מסרים היוצרים סולידאריות עם הנמען תוך ניצול קונבנציות  face-שימוש ב

 faceמערכת הערכים של הקהל, או, לחלופין באמצעות בניית התואמות לחברתיות ותרבותיות 

המבוסס על  שמירת חופש הפעולה ויכולת התמרון של המוען באמצעות עיצוב  מסר עמום, שלילי, 

המאפשר לקהלים שונים להסיק מסקנות המתאימות להם, כך שמתאפשר לדוברים שלא לקחת 
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 ;Brown and Levinson, 1987; Bavelas et al., 1990אחריות על דבריהם ולהכחיש פרשנויות )

Chilton, 1990; Cillia, Reisigl, and Wodak, 1999.) 

 

 2000-1993נאומים של ראשי ממשלה ושרים בממשלת ישראל בשנים של פרק זה כולל הקורפוס 

, (3)ראו פרק  )בין הסכם אוסלו לאינתיפאדה השנייה(. תקופה זו הושוותה לשתי תקופות אחרות

מסרים העותיים בין ונמצא כי זו התקופה היחידה שבה מנהיגים מציגים מסרים עם פערים משמ

. ניתן לשייך את האופי המיוחד של תקופה זו חוץלבין אלה המופנים לקהל לקהל פנים המופנים 

לעובדה שבאותה עת התקיים משא ומתן בנוגע לסוגיות בסיסיות ומהותיות, כשהחברה מתפלגת 

 (.Barnett, 1999; Arian, 2004בשאלות אידיאולוגיות של זהות לאומית )

 

את הצורך של  תהמשקפפערים בין מסרים, תיווך בל ותציג טיפולוגיה של אסטרטגיפרק זה מ

יה וגטיפול מול קהלי פנים וחוץ.שלהם תמרון ה יכולתאת ואת אמינותם  לשמרמנהיגים פוליטיים 

לעומת הפשטה, עמימות  ,מידות שונות של מוחשיות וישירותמסרים המאופיינים בזו מבוססת על 

מסר של מדיניות קבועה )כגון: מסר ישיר לעומת מסר עקיף,  ב ומדיניותח, מרוערפול בנוגע לזמן

. , וכו'(ערכים המבוססים עלויתורים לעומת  ויתורים מתוך איום, מדיניות זמניתשל לעומת מסר 

שומרות על הדימוי של המוען, אך מקדמות מגמות סותרות בפנים ובחוץ: הן  אסטרטגיות אלו

הקונסנסוס בבית בעת שעולים לחצים לוויתורים; ומעלות ציפיות בחוץ, מקדמות סולידאריות עם 

 כי אכן יש מוכנות להגיע לוויתורים משמעותיים. הםמכיוון שהמסרים המופצים בתקשורת 

היכולים לסייע  םהן כלי בין מסרים פעריםתיווך בכי אסטרטגיות ל ,ניתן להסיקמממצאי הפרק 

אשונים בלבד. יחד עם זאת, שימוש לאורך זמן בכלים בקידום תהליכי התפייסות בשלבים הר

אסטרטגיות אלו וא יוצר מצג שווא של נכונות לפשרה. מכיוון שה אלה עלול להיות מניפולטיבי

 ות, ולכן מעכבליותסואננסקואמונות ב רביזיהלבצע ביעה תהעות מקהלי בית להתמודד מול נמו

מודד לראשונה עם סוגיה מרכזית ביחסים מת פרק זה. ויישוב סכסוכים מציהרטרנספותהליכי 

דרך גישה של חקר השיח והתקשורת הפוליטית. בנוסף,  -משחק בשני מישורים  -בינלאומיים 

של אישיים ציבוריים בהקשרים פוליטיים. בהצגת  face-מחקר זה מאיר מחדש את תיאורית ה

ישום של אסטרטגיות שבע אסטרטגיות שיח לעיצוב מסרים, המחקר מכין את הקרקע לבדיקת הי

 Discourse & Society (Friedman andפרק זה פורסם בכתב עת  אלו בסכסוכים שונים.

Kampf, 2014.)  

 

 התנאיםאת  בוחןכהן, -פרק הליבה השלישי, חיבור משותף עם ד"ר זוהר קמפף וד"ר מיטל בלמס

רים עקביים או מס פוליטי להציג מנהיגחירה של בעל ה יםעאשר משפי יםפוליטיהו יםהתקשורתי

של שיקולים פוליטיים לעומת שיקולים  המשקל היחסי. פרק זה מנתח את שונים לקהלי בית וחוץ

 ךלשיי: עד כמה ניתן הבאה שאלהההמוצגים לקהלי בית וחוץ דרך בעיצוב מסרים תקשורתיים 

 ( אופי2 ;( סביבת התקשורת1פערים ועקביות בין מסרים המוצגים בבית ובחוץ לגורמים הבאים: 

  ?בסכסוך השני הצד עם היחסים
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גורמים זוהו כבעלי פוטנציאל להטות את הכף לכיוון מסרים עקביים או סותרים. הגורם  שני

הראשון הוא המידה שבה סביבת תקשורת לאומית וסביבת תקשורת גלובלית מעורבים בהחלטה 

ית, כפי שהתקיימה לעצב מסרים עקביים או סותרים. אנו משערים כי סביבת תקשורת לאומ

, תאפשר עיצוב מסרים סותרים, מכיוון שבסביבה כזו הסכנה של שומעים 90-בישראל עד שנות ה

אקראיים פחותה. לעומת זאת, בסביבת תקשורת בינלאומית נצפה לנטייה למסרים עקביים כיוון 

 Stromback, 2008; Sheafer andעל פני המרחב הגלובלי )צים ופמשבסביבה כזו מסרים 

Shenhav, 2009; Hjarvard, 2013.)  קשור ליחסים עם השחקן השני בסכסוך, באופן  השניהגורם

ספציפי: קיומו או אי קיומו של משא ומתן ליישוב הסכסוך עשוי להיות מעורב בהחלטה לעצב 

מסרים עקביים או סותרים. אנו מצפים שקיומו של משא ומתן יביא פוליטיקאים לעצב מסרים 

מים לצרכים של קהלי המטרה. כמו כן, נצפה שאי קיומו של משא ומתן יביא שונים המותא

 (.Putnam, 1988עקביות במסרים על פני המרחב, זאת מכיוון שאין צורך לרצות את קהלי החוץ )

פלסטיני מהווה מקרה בוחן מתאים לחקר שאלות הקשורות בעיצוב -הסכסוך הישראלי

הליבה" מהוות מקור לאי הסכמה בין הצדדים מסרים לקהלים שונים מכיוון ש"סוגיות 

בודק את  הנוכחי(. מקרה הבוחן Benvenisti, 1990; Hammack, 2006המעורבים בסכסוך )

-1993, 1967-1973: 1967-2012-לוש תקופות שונות מהשיח הפוליטי הרשמי בנוגע לסכסוך בש

הגורמים  שני. תקופות אלו נבחרו לניתוח שכן הן מצביעות על שונות ב2009-2012-, ו2000

 כפי שמוצג בטבלה להלן:והמסבירים שנידונו לעיל 

אופי היחסים עם השחקן השני  סביבת תקשורת תקופה

 בסכסוך

רום סביבת תקשורת לאומית, ט 1967-1973

 גלובלית

 אי קיום משא ומתן

 משא ומתן אינטנסיבי תחילת סביבת תקשורת גלובלית 1993-2000

 משא ומתן לא מתחייב סביבת תקשורת גלובלית 2009-2012

 

 

מבוסס על שילוב בין ניתוח תוכן כמותי ואיכותני של מסרים העוסקים ב"סוגיות הליבה"  פרקה

ם על ידי גורמים ישראלים רשמיים. לניתוח התוכן היו של הסכסוך ומוצגים בפורומים פומביי

שתי מטרות מרכזיות: הראשונה הייתה לזהות כל מסר כפנימי )מסר שהוצג בישראל( או חיצוני 

)מסר שהוצג מחוץ לישראל(. המטרה השנייה הייתה לזהות את טון המסר כחיובי, עמום או 

 שלילי.

 

( מאופיינות בעקביות בעיצוב מסרים, כאשר 1967-1973נמצא כי התקופה הראשונה )בין השנים 

מהמסרים  96%-מהמסרים, על אודות הסכסוך, שהוצגו בפני קהל ישראלי היו שליליים ו 100%

-1993שנותרו היו עמומים(. בתקופה השנייה )בין השנים  4%-שהוצגו בפני קהל זר היו שליליים )ה

מהמסרים בבית היו שליליים  61% ( נמצאו פערים משמעותיים בעיצוב מסרים, כאשר2000

מהמסרים בשתי  28%-בחוץ, ו 41%מסרים בבית היו עמומים לעומת  11%בחוץ,  30%לעומת 

( מצביעה גם היא על קיום 2009-2012הסביבות היו חיוביים. התקופה השלישית )בין השנים 
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כללית של  פערים בעיצוב מסרים, אולם הפער קטן מכפי שהיה בתקופה השנייה. נמצאה מגמה

מהמסרים  13%בחוץ(. בנוסף,  61%בבית לעומת  73%מסרים עקביים שליליים בשתי הזירות )

בחוץ. מבחני  8%מהמסרים בבית היו עמומים לעומת  14%-בחוץ, ו 32%בבית היו חיוביים לעומת 

 להשוואת ממוצעים מצביעים על הבדלים מובהקים בין שלוש התקופות. Anova)אנובה  )

 

 הראשונה שבין השנים בתקופה - טרום גלובלית - סביבת תקשורת לאומיתלהשערתנו כי בניגוד 

תהווה תנאי אידיאלי לפערים, תקופה זו מאופיינת דווקא בעקביות בעיצוב מסרים.  1967-1973

האופי של יחסים  ;ממצא זה מראה שסביבת תקשורת לאומית אינה תנאי הכרחי לפערים

נטייה חזקה גבר על שיקולים תקשורתיים, והתוצאה הייתה  –ומתן אי קיום משא  –בילטראליים 

, אשר 2009-2012-ו 1993-2000 המאוחרות יותר, בין השנים מסרים עקבים. בתקופותלהצגת 

מאופיינות בסביבת תקשורת גלובלית, ציפינו לעקביות, אך הממצאים הצביעו על כך ששתיהן 

 פערים משמעותיים במידה ניכרת(.  הונה תקופה הראשאם כי באופיינו על ידי פערים )

 

להסביר את הנטייה  על מנת –בסכסוך  השני השחקן עם היחסים – השנילפיכך, בחנו את הגורם 

 –לפערים או לעקביות בעיצוב מסרים. שתי התקופות שבהן לא התקיים משא ומתן אינטנסיבי 

המשחק בשני מישורים.  פטרו את המנהיגים הפוליטיים מלחצי – 2009-2012-ו 1967-1973

בתנאים אלו, עקביות בין מסרים המוצגים לקהלים שונים לא היוותה סיכון. התקופה השלישית 

שלון המשא והמתן ה"לא ישיר" יכול להסביר ימהתקופה הראשונה: כ תמשמעי-הייתה פחות חד

 את התמונה הכוללת של פערים מסוימים, מכיוון שלפוליטיקאים היה צורך לעצב מסרים

פייסניים כלפי חוץ ומסרים תקיפים בבית. מצד שני, חוסר ההתקדמות במשא ומתן קשור לכך 

שמנהיגים הציגו מסרים שליליים באופן עקבי בבית ובחוץ. בשונה משתי התקופות האחרות, 

על ידי משא ומתן אינטנסיבי על סוגיות  תמאופיינ, אשר (1993-2000השנים השנייה )בין בתקופה 

פערים משמעותיים. לכן, ניתן להצביע על אופי היחסים עם הצד השני של הסכסוך  אונמצהליבה, 

 סותרים מסרים להציג פוליטיים מנהיגים של השיקולים את להסביר עשוי אשרכגורם משמעותי 

 .הבינלאומית ובזירה הלאומית בזירה

 

שלוש תקופות, מחקר איכותני של שיח פוליטי ישראלי על פני וניתוח כמותי שילוב בין על בסיס 

בעל  כגורם ,משא ומתןקיום על ידי  יניםהמאופי ,בסכסוך השני הצד עם זה מצביע על היחסים

לקהלים  צור פערים בין מסריםימנהיגים פוליטיים להמשקל המשמעותי ביותר בהחלטה של 

משא ומתן על סוגיות הקשורות לזהות לאומית  של קיוםעצם הממצא זה מוסבר בכך ש. שונים

בניגוד למחקרים פערים בין מסרים.  יצירת דרך "משחק בשני מישורים"מגביר את הצורך לשחק 

אשר טוענים כי הפוליטיקה מתאימה את עצמה ללוגיקה התקשורתית,  ,העוסקים במדיטיזציה

מחקר זה מלמד כי התקשורת היא זו שמתאימה את עצמה לתנאים הפוליטיים. במובן זה, 

קודמים פוליטיים ורת מחקרים קודמים אשר מלמדים כי שיקולים המחקר הנוכחי מצטרף לש

כי כאשר פוליטיקאים  ,. ניתן להסיק(Wolfsfeld, 2003; Entman, 2003)לשיקולים תקשורתיים 

מעצבים מסרים, הם פחות ערים להשלכות של סביבת התקשורת ושמים יותר דגש על לחצים 
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 International Journal of Communicationעת בכתב  התקבל לפרסוםפרק זה  פוליטיים.

((Friedman, E., Kampf, Z. and Balmas, M., forthcoming. 

 

בוחן כיצד היצירה והתיווך של פערים בין מסרים תורמים  עבודת הדוקטורפרק הסיכום של 

ויישוב  טרנספורמציהתהליכי בויוצרים מכשולים תפיסתיים ותקשורתיים להנצחה של סכסוכים 

אשר פותחו במחקר זה  םהכלים התיאורטיי מציע דרכים לבחינתבנוסף, פרק הסיכום  כים.סכסו
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Thank you for dying for your country: commemorative texts and 
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 *נעמה שפי

 

ישראל. בתום שירות מילואים -ארץבמדינת ישראל לכיתה ב' בעליתי מכיתה א'  1967בקיץ 

המדינה שמתחה את אבריה עד  להכיר אתממושך של אבי בסיני, לקחו הוריי את אחיותיי ואותי 

, חצינו את העיר העתיקה אל קדושת תנ"כיותלהיסטוריה הרחוקה. סיירנו בבית לחם ובחברון ה

ך השוחות הירדניות, על גבורת החיילים בגבעת התחמושת. בצעידה זקופה בתוהכותל, ושמענו 

, עם אדמת הטרשים הירושלמית. ככל מפריחי השממהמוסתרת מעיני כל, ניסיתי להבין מה לנו, 

לא יצלחו בגבעה שניסה אבא להבהיר לי סוגיות אסטרטגיות, כך התבצרתי בעולם הגידולים ש

שש מעולם לא שבתי לשם מח הכיבוש.תמיהה גדולה על דבקתי באהבת אדמה וב ,מאזהחשופה. 

אילו שבתי, מסביר חיים נוי בספרו, הייתי מגלה  כרון הילדות הזה ישובש לנוכח המציאות.ישז

"מקדש של גבריות הגמונית, עמוסה בייצוגים של גברים אשכנזים, הטרוסקסואלים בעלי 

; Noy 2015: 141כישורים גופניים, שההילה וההון הסמלי שלהם נובעים מלוחמה ומקרב" )

 (. .התרגום שלי, נ.ש

 

חיילים נפלו בקרב על ירושלים. הכותל המערבי הפך סמל לשיבה לארץ האבות ואילו גבעת  182

-, וב1975-הפכה למוזיאון בהייתה לסמלו. הגבעה  , אתר הקרב ההרואי על הבירה,התחמושת

כי המוזיאון הוא אתר מורשת לאומי. בכך הפך לחלק מרצף הקודש הירושלמי:  ,נקבע בחוק 1990

הכותל המייצג את הקדושה האמונית, יד ושם המשמר את קדושת הנספים, וגבעת התחמושת 

המסמלת את מקומה הייחודי של חמדת הגבורה. ספרו של נוי מפרש את האתר מזווית לא 

ית לשמה, אפילו לא דיון ישיר בהנצחה, אלא שגרתית: לא מורשת קרב, לא חוויה מוזיאל

שדות מחקר ובכללם מגוון רחב של  ניתוח המושתת עלהתמקדות בספרי המבקרים ובאמצעותם 

ולימודי  לימודי תיירות; זהות לאומית, מורשת ומוזיאונים; אתנוגרפיה של טקסט וכתיבה;

 תקשורת ומדיה.

 

מתודולוגיה ייחודית: לא עוד קריאה של נוי מבקש לקרוא את הספרים בדרך שלמענה התאים 

התיירים, אלא -טקסט באופן בלעדי, לא עוד הסתפקות במעקב אחר התנהגותם של המבקרים

שילוב של השניים. בספרו הוא עוקב הן אחר הטקסט הכתוב, הן אחר תהליכי ייצורו וממשיג את 

 Performative Discourse Analysis (PDA .)-סוג המעקב הזה כ

__________________________ 
עיקר מחקריה עוסקים בהשפעת . נעמה שפי מלמדת במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספירפרופ'  *

התרבות הגרמנית על התרבות העברית והישראלית. מחקריה האחרונים עוסקים בהתקבלות של תרבות 
 גרמנית למן הקמת המדינה ובניתוח סמיוטי של שטרי הכסף במדינת ישראל )יחד עם פרופ' ענת פירסט(.
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מורשת, את ההקשר שבתוכו הכוללת את נוכחותו של אתר ה ,בכך הוא מציע תמונה הוליסטית

לאומית, פוליטית,  –פועלים המבקרים, ואת העדות שחיברו מתוך סוגים שונים של מחויבות 

שהיא ביטוי להנחות יסוד בדבר הציפייה מעדות ממין זה. את החידוש  –חברתית, אינטימית 

 Actor טכנולוגי,התיאורטי שבספר אפשר לקרוא גם כענף של הקריאה האתנוגרפית בהקשר 

Network Theory (ANTהרואה בחפצים חלק אינטגרלי מן המערך האתנוגרפי. אצל נוי ,), 

במערך האתנוגרפי רב  יםמרכזי יםמרכיבהן הסביבה, הציפיות, האווירה ותפיסת הלאומיות 

 הפנים ורב הרבדים שהוא מציע. 

 

המאכלסים  –למען המולדת", ו"יציאה"  )ם("כניסה", "תודה שמתת –לספר שלושה שערים 

עשרה פרקים: תיאוריות מתחום לימודי תיירות, אתנוגרפיה של כתיבה, תיאוריות של מדיום, 

לאומיות בישראל; הצגת זירת המחקר במוזיאון גבעת -ומקומן של זהות והנצחה אתנו

בפן התחמושת; הצגת ספר המבקרים; קריאה טקסטואלית בספר המבקרים; קריאה 

של הטקסטים; בחינת הקשרים חברתיים של הכתיבה; ייצוגים מגדריים  פרפורמטיביה

ומשפחתיים בטקסטים, ובכללם התייחסות לאתניות ולפוליטיקה; קריאה בספר האח"מים; 

 ; ומסקנות.מחקרקריאה אתנוגרפית חוזרת ב

 

 תגובה לאינתיפאדהבאיש ביקרו במוזיאון מדי שנה בראשית המילניום, מספר שירד  200,000-כ

הם בני נוער וחיילים שמגיעים לאתר כחלק מפרויקטים חינוכיים, ן המבקרים השנייה. רבים מ

ואחרים הם כולנו ואורחינו: ישראלים מרחבי הארץ ובכללם חרדיים מן השכונות הסמוכות 

את המוזיאון בסיור הירושלמי שלהם. נוי  משלביםה –רובם המכריע יהודים  –לגבעה, ותיירים 

-ושב למוזיאון באופן ספורדי עד תום המחקר ב 2006ליוני  2005מחקרו בין יוני ערך את עיקר 

. אל ניתוח ספרי המבקרים הגיע מן החוץ פנימה: תיאור הגבעה כולה, המוזיאון והתערוכה 2012

מהם מאלף רישומים של מבקרים, נוי יותר קרא  ,ספרי המבקרים עצמם. בסך הכל –שבו, ולבסוף 

בשפות שונות או ביותר מאשר שפה אחת. רובן  –והיתר  ,אחוז באנגלית 28אחוז בעברית,  65

המכריע של הרשומות כולל טקסט, וכרבע מחזיקות רק פרטים על החותם. באופן מפתיע, גם 

בעידן הטוקבק/לייק/רייטינג, מרבית הכותבים מזדהים באופן מלא, וגם אם הם משתמשים 

או "ביטון היה כאן", הם נמנעים מכתיבה  ,ני"בפרקטיקות פופוליסטיות מסוג "כבוד לגול

 מעוררת אי נחת. 

 

 ,נוי בחן את הכתובים לגופם, אבל גם את הדרך אליהם. למשל, בבוחנו את השאלה מי כותב

התעכב על דינמיקות בין חברים ובתוך משפחה ובכלל זה ציתות לאמירות כמו "תכתבי את, יש לך 

קה מלאה של הטקסט, שפתו )החרדים, מתברר, לא כתבו . כל רשומת ביקור זכתה לבדיכתב יפה"

שהטקסטים עצמם נבחנו היטב ונמצא  ,שנלוו אליו. מובן מאליו –אם היו  –ביידיש(, והאיורים 

 Thankשלרוב הם מתכתבים עם הזהות הלאומית הישראלית, כפי שאפשר ללמוד מכותרת הספר 

you for dying for your country הלקוחה מתוך אחד הרישומים בספר ומהדהדת את אמירתו ,

ההדהוד הנודעת של הגיבור הלאומי בה"א הידיעה, יוסף טרומפלדור, "טוב למות בעד ארצנו". 

הזה אינו אקראי ומשקף השוואות בין אז להיום  )פינוי גוש קטיף ומלחמת לבנון השנייה(, וגם את 

"חיילינו",  –צמאות, המנכס את החיילים לעמם האימוץ של השיח הוותיק שבלט במלחמת הע
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מצא נוי גם הסבר כי לא החיילים הם השומרים על עם  ,מנגד, בצד רישומי ב"ה"בנינו" ודומיהם. 

 ישראל אלא אדוני צבאות.

 

אחוזים פנו לכתיבה ביקורתית, החורגת מן הקונצנזוס. אפשר להסביר זאת בשתי דרכים.  11רק 

חנוך לוין ואורי אבנרי  – עוט שהרשה לעצמו לבקר את הכיבוש הדרמטיהאחת, זהו המשך של המי

שרוב הישראליים היו שרויים באווירת הניצחון המשכרת.  בשעה –בולטים במיוחד בהקשר זה 

, ממש כפי שטען םההאחרת, מרבית המבקרים מעלים על הכתב את מה שנדמה להם שמצופה מ

חה למשטרים עריצים במחצית הראשונה של המאה לאחרונה ההיסטוריון טימותי סניידר, המומ

, כשניסה להסביר מה עתידה החברה האמריקאית לחוות לאחר בחירתו של דונלד טראמפ; 20-ה

החברה, טען סניידר, פועלת כפי שהיא מניחה שיצופה ממנה לפעול, עוד לפני שהונחתה לנהוג 

הספר מזמן מצב שבו הביקור במוזיאון הופך את המבקרים  ,לטענתו של נוי. ואכן, בדרך מסוימת

לחלק אינטגרלי ממנו ומן המוצגים ואף מכתיב להם במידה מסוימת כיצד להשתמש בו. 

הופכת את הרישום בו ליצירה קולקטיבית של  ,( שהספר מציעaffordanceת" )ה"מזמינּ

צופה מהם להבין את אתר , המתייחסת למוזיאון, לאופן שבו המבקרים סבורים שמהמבקרים

ולאופן שבו  המורשת ואת האידיאולוגיה המונחלת באמצעותו, אך גם להתייחס למציאות חייהם

 הם חשים עצמם קשורים לצבא.

 

התובנה הזו מעניינת בהקשר ממצאים נוספים של נוי: רבים מן הכותבים בספר הן כותבות, 

כמו ניהולו על ידי רוב גברי של אנשים  ולעומת זאת, הייצוג במוזיאון הוא גברי מובהק, ממש

דיין, שר הביטחון משה  –המזדהים כוותיקי הצנחנים. כך גם הצילומים המכוננים במוזיאון 

הרב הצבאי נרקיס בשערי העיר העתיקה, ונרקיס ואלוף פיקוד המרכז עוזי רבין והרמטכ"ל יצחק 

גברים בכיבוש ירושלים. נוי משקפים את מקומם המרכזי של  –גורן ליד הכותל הראשי שלמה 

את הקונצנזוס המיליטריסטי הגברי הישראלי  מנציחיםכי לא זו בלבד שתצלומים כאלה  ,מאיר

או את השילוב בין אורתודוקסיה לצבא, הם מציגים את קברניטי הצבא והמדינה כאשכנזים. 

כי כארבעים אחוזים מחללי הקרב על  ,גילהבקיר הזיכרון באתר בבדיקה לא מדעית שערך 

אבל באתר המורשת מונצחת גם ההגמוניה הגברית האשכנזית של ראשי  ירושלים היו מזרחיים.

 .1967-המדינה ב

 

 המוצב במשרדי ההנהלה. ,נפרד, ספר האח"מיםמבקרים מעניין במיוחד הפרק המוקדש לספר 

 ,נשים 14גברים אינדיווידואליים ורק  131קבוצות,  32הרישומים בספר זה נחלקים בין  283

שבכללם שרים, ח"כים, אנשי צבא בהווה ובעבר, שופטים ומבקרים רמי דרג מחו"ל. החתימות 

בספר רשמיות, כולל עיסוקו של החותם. בהשוואה לספרי המבקרים הציבוריים, כאן ניכר שיש 

רים, הרבה יותר אשכנזים, הרבה פחות דתיים, מספר זעום של חרדים, והרבה פחות הרבה יותר גב

הייתה  1967של שככל שהדברים נוגעים לספר המבקרים המיוחסים, ההגמוניה  ,מתברר צעירים.

 כארבעים שנה מאוחר יותר.שרירה וקיימת גם 

 

בעת התחמושת הוא כי "ספר המבקרים של ג ,מסביר נוי בסיום ספרו ,לנוכח הממצאים הללו

מדיום מגויס אידיאולוגית המזמין, מתעד ומציג פומבית מופעים של זהות קולקטיבית והנצחה 
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ספרו של נוי חושף בעיני לא רק את  (.; התרגום שלי, נ.ש.Noy 2015: 207לאומית" )-ציונית אתנו

שחלק נכבד  האופןהדינמיקה של ספרי המבקרים במוזיאון גבעת התחמושת. הוא משקף את 

: גאווה ממשיך לפרש את מלחמת ששת הימים ואת מצבה של ישראל באזורבחברה הישראלית 

הידועות היום  –גדולה על הניצחון ההוא, ללא מבט ביקורתי או התמודדות ישירה עם תוצאותיה 

 של אותה רעידת אדמה גיאופוליטית במזרח התיכון.  –
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 Thank you for dying for your country: commemorative texts and 

performances in Jerusalem. Chaim Noy, Oxford University Press, 2015, 261 p. 

 

 *ניומן-שליאסתר 

 

מקום כינוס למתגייסים זהו  :בגילאים שונים לישראליםמסיבות מגוונות  תמוכר גבעת התחמושת

של שיר שמו זהו  , 1967-מלחמת ששת הימים בקרב מכריע ב זהו האתר שבו נערך בירושלים,

גם אחת התחנות של הרכבת הקלה זוהי  –, וכיום לזכר אותו קרב המושמע רבות בימי זיכרון

גבעת התחמושת בירושלים. מחקרו של חיים נוי בודק את הפרקטיקות והמסורות שהתגבשו ב

 פכו אותו לחולייה במערכת החינוך הלא פורמאלי בחברה הישראלית.  והזיכרון לאומי אתר כ

 

צבאית מוטלת עליו -אינו ככל המוזיאונים; כאתר מורשת לאומיתגבעת התחמושת המוזיאון ב

של הבנייה וחיזוק הזיכרון הקולקטיבי הישראלי. לא מפתיע  אידיאולוגית-משימה חינוכית

שהמוזיאון מציג את המלחמה על ירושלים, מאדיר את גבורת החיילים והמפקדים, ומזכיר את 

 :באתר הוא מוקד המחקר המוצגהחיילים שנפלו בקרבות, ישראלים וגם ירדנים.  ספר המבקרים 

במדדים שונים של זמן  י הפועלתקשורת מדיום ותומשמשמהוות עדות לביקורים בספר הרשומות 

אבני בניין בזיכרון הקולקטיבי וחלל. המסרים של האתר משוכפלים ומשועתקים ובכך משמשים 

 הישראלי. 

  

מחקרו של נוי נמשך כשש שנים וכלל ביקורים באתר, תצפיות בקבוצות מבקרים, הקשבה 

 שימושהפרקטיקות  ניתוח  -נהל, ובעיקר ילהדרכות, ראיונות עם אנשי המקום, מדריכים ואנשי מ

בספרי המבקרים. בדומה למחקרים המנתחים מקומות קדושים הטקסטים ניתוח ו באתר

המחקר בוחן באופן מדוקדק גם את המבנה עצמו ואת תכנון מסלולי  -ופרקטיקות טקסיות 

 ,המבקריםהצלילים המלווים את כמו גם  ,. המיקום הפיזי של חפצים ותמונותבו הסיורים

מודאלי המתייחס אל המקום ואל הביקורים כאל טקסטים תרבותיים -מחייבים ניתוח מולטי

 בקלות.  השחלק ניכר מאיתנו, הישראלים, מזה

 

מודאלי מתייחס לדיסציפלינות שונות התורמות ל"קריאה" של המבנה -המחקר המולטי

יקר מחקרים המתייחסים ות, בעאת לימודי התייר ניתן למצואגישות אלה  והטקסטים. בין

מחקרי מוזיאונים, המעלים שאלות לגבי המוצגים עצמם, הנכחתם במרחב ולאתרי מורשת, 

 , והיחס אל המבקרים. םומורכבות המוזיאלי, רמת הטקסטים הנלווים למושגים

 

 

 

________________________ 
(, המחלקה לתקשורת ועיתונאות ע"ש newman@mail.huji.ac.il-esther.schely*פרופ' אסתר שלי ניומן )

 נח מוזס, האוניברסיטה העברית ירושלים

mailto:esther.schely-newman@mail.huji.ac.il
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מחקר כזה משתמש בכלים אתנוגראפיים, ואילו ההתמקדות בספרי הביקור שואבת כלי ניתוח 

הכלים הרב תחומיים האלה מאפשרים התבוננות וניתוח מעמיק של תיפקוד  מתחום חקר השיח.

 . הנהלהשל ה מבטהשל המבקרים והן מנקודת  מבטהאתר הן מנקודת ה

 

ספרי מבקרים אינם ייחודיים לאתר גבעת התחמושת. ניתן למצוא אותם במקומות שונים, כולל 

השמיע את אפשרים למבקרים לממוצגים בדרך כלל לקראת היציאה מהאתר ומוזיאונים. הם 

הכתיבה בהם  ,בהזדמנויות שונות ,בשל השימוש התדיר בהםייתכן, ש .שחוומה על קולם ולהגיב 

 ק. יהיא סוגה שלא זכתה למחקר מספ

 

הוא מצוי בלב האתר, בקודש  :ספר המבקרים בגבעת התחמושת שונה מספרי מבקרים אחרים

מחייב התייחסות טקסית אל הכתיבה ומוסיף ממד של קדושה המיקום  . זהוהקודשים שלו

מבקרים קודמים, והוספת הנדבך טקסטים של ההתכתבות עם המוצגים ועם  -לתהליך הגישור 

ת מאפשרהקריאה המדוקדקת של הטקסטים בספרי המבקרים . האישי לזכרון הקולקטיבי

הדרה המידת ההכלה ו ועליה, התבוננות מעמיקה ומאתגרת על הבניית הזהות הישראלית ומרכיב

בעוד אין זה מפתיע למצוא בספרים רשומות בשפות  ,למשל ,מקומות מקודשים מעין אלה. כךב

מוסיף פרשנות עדר רשומות בערבית ובשפות יהודיות "גלותיות" יעברית, הל בנוסף ,אירופאיות

יידיש את שפת המדינה יהודית, השוללת את הגולה על כל גווניה, כולל  :"ישראליות"ה למושג

-יהודיתהמדינה שאינן מתייחסות בחיוב לבישראל כשפת יום יום אוכלוסיות שבה משתמשים 

  חילונית.

 

מים, ספר מבקרים שבו כותבים אנשי שם. בשונה מהספר "מפתיע ומרתק הוא הדיון בספר האח

בו, ספר האח"מים נשמר אצל מנהלי  השתמשומזמין את המבקרים ל המונח לעין כל ,"הציבורי"

כנס "להיכל יהבחירה במבקרים הראויים לה האתר ונמסר לעיונם של מבקרים בעלי שם.

בחינת זהות הכותבים וניתוח הטקסטים שבספר   התהילה" המסויים הזה נתונה בידי ההנהלה.

מוכרים מאמצעי  ידועניםאין אלה  .קרםעל זהותם של מבקרים  שהממסד חפץ בי יםזה, מצביע

ובכל ספרי  ,רשומה אחת בספר ואנשי צבא מהארץ ומהעולם. מנהיגים, אלא התקשורת

)נוסף לה תרגום לעברית בשלב  בערביתהיא של משלחת אנשי צבא ירדנים וכתובה  ,המבקרים

הצבא הירדני  אל האויב של פעם,הדיאלקטי זוכה לניתוח העוסק ביחס  מאוחר יותר(. רשומה זו

 דיאלקטיקה המופיעה גם במקומות אחרים באתר ההנצחה.זוהי  שנלחם בקרבות על ירושלים.

פים מבעים סמליים מאוצר הביטויים הלאומי, בהשוואה לעמדות "מים משקם של האחהמסרי

, גם אם אלה ברובם אינם סוטים שניתן למצוא בספרים הציבורייםיותר האישיות 

 נית. מהאידיאולוגיה ההגמו

 

מקבל  -  affordance - זמינויות? נושא ה, הן לכותבים והן לחוקריםמה מאפשרים ספרי מבקרים

נולוגיה והמדיום כשלעצמם כמקום מרכזי יותר ויותר במחקר התקשורת: כיצד תורמים הט

באמצעי התקשורת.  המיקום של ספרי המבקרים באתר מצביע על התפקיד של  השימושיםלמגוון 

קריאה וכתיבה בספרים כאקט מרכזי בביקור באתר. הארכיטקטורה, הצלילים המושמעים, 

את המבקר להתעכב ליד הספר, לעיין ברשומות מחייבים  יותר מכך,מכוונים, וכל אלה  -המיקום 
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ניתוח שיח  -לי שמציע נוי מציע קריאה ביקורתית חדשה הניתוח הטקסטואקודמות ולכתוב בו. 

(, ניתוח שמדגיש את ייחודו של הז'אנר, שהוא מחד formative discourse analysis ) פרפורמטיבי

והמצע הפורמאלי  אנריים )למשל אורך הטקסטים'כתיבה אישית, הכפופה לחוקים זגיסא 

לדיאלוג ו ,המקום, לנוכחותם של אחריםגם מחויב לאווירה של גיסא (, אך מאידך לכתיבה

תחומית בטקסטים מראה כיצד פעולות אלה -ההתבוננות הרב המתקיים בין הטקסטים השונים. 

של חברה הנלחמת על  ,לנדבך בהבניית הזהות הישראלית ההגמונית ותהופכשל קריאה וכתיבה 

 חייה ומקדשת את מורשת הגבורה והצבאיות.

 

ו של ספר המנתח אתר המנציח אין מתאים יותר מפרסומ ,הימים שנה למלחמת ששת 50במלאת 

. אין בסיסייםת המלחמה ובעקיפין גם משקף תהליכים חברתיים בציבור הישראלי כלפי ערכים א

הארכיטקטורה של האתר,  :שבספרי המבקרים קשה למצוא קולות אנטי ממסדיים ,זה מפתיע

אינם  ,של מרבית הביקורים באתר יהםמטרותוהמיקום המרכזי והמזמין של ספרי המבקרים, 

 מזמינים השמעה של קולות אנטי הגמוניים. 

 

אך הניתוח המדוקדק הופך את המחקר המחקר מנתח מקום ומסרים ישראליים במובהק, 

הרשומות בספרי המבקרים, הוא  זאת, כפי שהנמען, לכאורה, של לרלבנטי גם לקהלי יעד אחרים. 

הוא הדורות של רשומות אלה אך למעשה הנמען  ,"תם בעד ארצנותמהחיילים המתים, "תודה ש

לאתר כדי לחזק את האידיאולוגיה הלאומית שלהם.   מגיעיםשהמבקרים הצעירים  ,הבאים

שכל אחת  ,האישיים של מבקרים הם חולייה נוספת בשרשרת ההבנייה האידיאולוגית המסרים

ולמרות הקשר הייחודי  ,הישראלי )מאוד(למרות הנושא  וית האישית.וואחד תורמים לה את הז

 -שיש לנו אל המקום, הספר פונה גם אל קהלים בינלאומיים משום שהנושאים בהם הוא עוסק 

אינם  - הבניית זהות לאומית, ניתוח טקסטואלי של כתיבה טקסית ותפקידם של ספרי מבקרים

ופרקטיקות תרבותיות יים אישזהו מחקר מעניין ומעמיק של טקסטים לישראל.  דווקא ייחודיים 

 לעיצוב זהות לאומית. יחד התורמים 
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 , מופ״ת מכון: ת״א( 2016) פוירשטיין מירה. תקשורת אוריינות – אקטואליה מדברים

 .עמודים 318

 

 *אבשלום גינוסר

 

הוצאת מכון מופת בספרה החדש של מירה פוירשטיין "מדברים אקטואליה: אוריינות תקשורת" 

בעייתית ללימודי התקשורת. כמעט כל המחלקות ובתי הספר לתקשורת יצא לאור בתקופה 

ארבע -סובלים בשלוש –אוניברסיטאות ומכללות כאחד  –במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל 

עשור של שיגשוג יותר מהשנים האחרונות מירידה ניכרת במספר הסטודנטים, זאת לאחר 

כמעט בכל מוסד לתקשורת חדשות קות ופריחה. אחת הסיבות לירידה זו היא הקמתן של מחל

 כלומר ההיצע גדל מאוד , תוך מתן הכרה בהן על ידי המועצה להשכלה גבוהה,אקדמי בישראל

. סיבה אפשרית שנייה היא הקשיים של תעשיית התקשורת על כאשר הביקוש לא גדל ואף קטן

רידת קרנה של ענפיה השונים להציע תעסוקה לבוגרים האקדמיים של התחום. יש הסבורים שי

אף היא לנסיגה במספרי הסטודנטים המתעניינים בתחום. תפנית זו  התקשורת המסורתית תרמה

במעמד לימודי התקשורת במוסדות להשכלה גבוהה רלבנטית מאוד לספר החדש, שכן הוא מיועד 

בראש ובראשונה למלמדים תקשורת ולאלו הלומדים כיצד ללמד תקשורת )סטודנטים במכללות 

רצון ללמוד תקשורת הירידה בהאם (. התיכונייםה המעוניינים ללמד תקשורת בבתי הספר להורא

ייתכן  –אכן יש ירידה כזו ? אין לי תשובה על כך, אבל אם התיכוניים כבר בבתי הספר קיימת

למי יהיה  –ואם כך באקדמיה. גם מגמת הנסיגה בלימודי תקשורת והיא מרמזת גם על המשך 

מיועד הספר החדש? אבל בינתיים, אין ספק שהוצאתו לאור של ספר ללימוד תקשורת בעברית 

היא מאורע חיובי ביותר, שכן למרות מרכזיותו של התחום יש בו מעט מאוד ספרי מחקר בכלל 

וספרי לימוד בפרט בעברית. מניסיוני בהוראה באקדמיה, אני יכול להעיד שלא רק תלמידי תיכון 

מתעניינים בתקשורת ולא רק סטודנטים להוראת תקשורת ייצאו נשכרים מעיון בספר זה, אלא ה

 , כמו סטודנטים ישראלים רבים בתחומי לימוד אחרים,גם סטודנטים לתקשורת, שרבים מהם

 אך ורק באנגלית. שאת רובם ניתן למצוא מתקשים להתמודד עם תכנים הרלבנטיים להם 

 , על ידי המחברת אינם מוצהרים ככאלהאמנם ושה רבדים שונים, שבספר של פוירשטיין יש של

 הוראתשזורים זה בזה לכל אורכו: הרובד של תחום הדעת )תקשורת(, הרובד הפדגוגי )אך הם 

העל -מבנהחינוכם של אזרחים מודעים, פעילים, ומשתתפים(. אזרחי )-תקשורת(, והרובד החברתי

הוא המחברת(  הגדרתהמושגית" של הספר, כ)או "המסגרת המאחד את שלושת הרבדים 

 "אוריינות תקשורת", כניסוחה של כותרת המשנה של הספר. 

 

__________________________ 
לתקשורת במכללה האקדמית עמק  בחוג(, מרצה בכיר avshalomg@yvc.ac.ilד"ר אבשלום גינוסר )*

 יזרעאל
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 Media Literacy)" תקשורתהמחברת משתמשת ב"מודל החינוך לאוריינות ליתר דיוק, 

Education )(Bazalgette, 1989) שלוש נקודות מבט לחקר ביקורתי של טקסטים כבסיס לדיון ב

למחצה של -. אחזור לעניין זה בהמשך, אולם תחילה לשלושת הרבדים הסמוייםתקשורתיים

 הספר. 

. (textbook) ספר לימוד בסיסי מעיןהדעת של תקשורת, משמש הספר  ברובד הראשון, תחום

במסגרת זו יש בספר דיון במושגים בסיסיים בשדה תקשורת ההמונים, כמו "קביעת סדר היום 

הציבורי", "חדשות", "מסגור", "אירועי תקשורת" ועוד. כמו כן, יש בו אזכורים והפניות 

. מבחינה זו עושה הספר את תחום חקר התקשורתלתיאוריות מסורתיות ולהוגים מרכזיים ב

מלאכתם של הסטודנטים להוראת תקשורת ושל עמיתיהם הסטודנטים לתקשורת קלה יותר, שכן 

במקום לקרוא סיכומים ותמציות של מאמרים ופרקים על יסודות חקר התקשורת )שכן רבים 

אלה מוגשים להם כאן בכפית בדרך של תמצית של  –מהם אינם טורחים לקרוא את המקור עצמו( 

אולם אליה וקוץ בה: הפניות אלה, הן אל המושגים הבסיסיים והן אל התיאוריות תמצית. 

וההוגים, מפוזרות על פני הפרקים השונים של הספר ואינן מאורגנות במבנה רציף ובהיררכיה 

תו היא "גישות תאורטיות: תרופה מסוימת לכך נמצאת בנספח הראשון בספר שכותר. ברורה

 (.257-268מדיה, קהל, חברה" )עמ' 

הפרק כאן הארגון הפנימי של הספר מסייע הרבה יותר.  –הפדגוגי הרובד  –אשר לרובד השני 

אלימות, ספורט, ייצוג היופי, אבל ושכול, וסמים )כל אחד  –נושאים  השני בספר מציג חמישה

כמקרי מבחן לטיפול התקשורת באקטואליה. אינני שמוצגים  –מהם נכתב על ידי מחבר אחר( 

ניתוח טיפול שם ביותר ל מייצגיםהנושאים הרלבנטיים ביותר או השאלה אמנם משוכנע 

הם משרתים היטב את ההדגמות המובאות בשלושת הישראלית, אולם  אקטואליההתקשורת ב

את מודל  שמרכיבותבאחת  מנקודות המבט הפרקים העוקבים. כל אחד מפרקים אלה עוסק 

(; מסרים 4(; מפיקים וקהלים )פרק 3: שפה, ייצוג, מציאות )פרק החינוך לאוריינות תקשורת

הספציפית מתוך סקירה תיאורטית של נקודת המבט  כלולה(. בכל  אחד מהפרקים 5וערכים )פרק 

לפעילות  (מדריכים)או אולי  ולאחריה מתכוניםמודל אוריינות התקשורת 

לנקודת המבט הזו והמתייחסת לכל אחד מחמשת מקרי  קשורהודית/תקשורתית ההוראתית/לימ

אני משער שהפעילויות המוצעות מיועדות לגשר עבור הסטודנטים לתקשורת ולהוראת הבוחן.  

תקשורת בין התיאוריה לבין המעשה של עולם התקשורת ואולי יש בכך משום מילויו של פער ה

תמיכה ברובד הפדגוגי ניתן למצוא בשלושת מיים. הקיים לפחות בחלק מהמוסדות האקד

שבו הצעות לעבודה עם המודל לאוריינות מדיה  2בסופו של הספר: נספח המופיעים הנספחים 

שעוסק ב"הוראת  4(; ונספח 281-289שבו דוגמאות למערכי הוראה )עמ'  3(; נספח 269-280)עמ' 

 .(290-292האקטואליה בהקשר של תכנית הלימודים" )עמ' 

משולב בכל פרקיו של הספר אך בעיקר במבוא  –אזרחי -החברתי –הרובד השלישי של הספר 

. המחברת מדגישה חזור והדגש כי על"-שכותרתו היא: "אוריינות תקשורת במבט 7  ובפרק 

אוריינות תקשורת חיונית לאדם המודרני באשר הוא, לחברה הדמוקרטית, להעצמת האזרחים, 

שאליו מתייחסת המחברת מגלם לא אוריינות תקשורת טיפוס ולהשתתפות פוליטית של אזרחים. 

, שנועדה יקורתיתבאלא אוריינות תקשורת  ו השונים,התקשורת ומרכיביעולם רק ידע והכרה של 
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להעניק ללומדים תקשורת "כישורי חשיבה ותקשורת ההולמים את החיים בעידן המדיה 

"מטרת החינוך לאוריינות מדיה היא להניע  –(. ויותר מכך 34" )עמ' 21-והטכנולוגיה של המאה ה

דמוקרטי לאקטיביזם מול הממסד התקשורתי ומוסדות וארגונים אחרים ה את האזרחים במשטר

)תאגידי תקשורת, בעלי הון והפוליטיקאים( שמעצבים את סדר היום התקשורתי,  רהבחב

לומדי התקשורת רק ל –לדברי המחברת  –(. כלומר, הספר אינו מיועד 35" )עמ' הציבורי והפוליטי

והוראת התקשורת אלא לכלל האזרחים במדינה הדמוקרטית, ויש לו גם ייעוד להפכם לאזרחים 

ויש  שאיפה מרחיקת לכתאכן דע התקשורתי שלהם למען החברה. זוהי בי פעילים המשתמשים

רעיון זה מחזיר אותי לנושא שבו פתחתי סקירה זו: הנסיגה אולם . שיאמרו מרחיקת לכת מדי

 במספר הצעירים המתעניינים בלימודי תקשורת באקדמיה בישראל. 

פרופסיות: עיתונות, פרסום, יחסי תקשורת יכולה להילמד כפרופסיה או יותר נכון כמקבץ של 

, ועוד. כלומר, מוסדות הלימוד יכולים להציג עצמם כבית היוצר לאנשים מדיה חדשים, ציבור

מקצועיים עבור תעשיית התקשורת. תקשורת יכולה גם להילמד כתחום מחקרי גרידא במסגרת 

ורת החוג הראשון אכן עושים )כמסבישראל מדעי החברה, כפי שרבים מהחוגים באוניברסיטאות 

מקצועי -באוניברסיטה העברית בירושלים(. לימודי תקשורת יכולים גם לשלב את התחום המעשי

פי שעושות היום חלק מהמחלקות לתקשורת במכללות הציבוריות כמחקרי -עם התחום האקדמי

או  –עצמם  מצב(. אולם, לימודי תקשורת יכולים לו"כנרת" "ספיר" ,)דוגמת "עמק יזרעאל"

הפוליטיקה, , גם כלימודי יסוד להכרת החברה –כביטוי השגור היום יותר: למתג עצמם 

 – ביקורתית אוריינות תקשורתהדמוקרטיה, המעורבות האזרחית, ועוד. במסגרת כזו, לימוד ל

ללימודים אקדמיים לתארים מתקדמים, לאו גם  איתןהיא בסיס  –בספר זה  שהוא מוצגכפי 

 . רתדווקא בתחום התקשו

בעידן התקשורת המסורתית כשכלי ונחקר המושג אוריינות תקשורת נוצר לסיום. הערה ועוד 

זה היה עידן שבו הגבולות בין התקשורת הנפוצים היו העיתון המודפס, הרדיו והטלוויזיה. 

התקשורת כמוסד לבין קהלי התקשורת היו מובחנים וברורים, שבו מסרי התקשורת הועברו 

לכן, כיוונית, שבו צרכן התקשורת היה במידה רבה "שבוי" בידי מקצועני התקשורת. -בצורה חד

ם" לבין ייצרנלימוד אוריינות תקשורת היה מתבקש מאליו כדי לצמצם את הפערים בין "ה

צרכן תקשורת מתאפיין ב , המקוון,. העידן החדשונעלםהעידן הזה הולך "הצרכנים". אולם, 

מגוון שכיוונית, -תעבורת מסרי התקשורת היא דוש בכך הוא במקרים רבים גם יצרן תקשורת, ש

. האם בעידן המקוון הזה אין טעם לדון כלי התקשורת הוא עצום והנגישות אליהם קלה ומיידית

? בספר אין פרק שמוקדש לשאלה זו, אולם הנושא משמעותה של אוריינות התקשורתינוי בש

מהן: בפרק הראשון )בעמ'  לושמופיע כמה פעמים לאורך פרקיו השונים של הספר. ראוי לציין ש

( מוקדש סעיף קצר יחסית ל"חדשות ברשתות החברתיות", שעוסק בשתי תופעות הקשורות 66-65

לי צריכת חדשות בעיקר אצל צעירים והשפעת "עריכת החדשות החברתית" : שינוי בהרגזו לזו

על )המלצות ברשתות החברתיות על קטעי חדשות ממקורות שונים, מסורתיים ומקוונים כאחד( 

היה לתפוס חלק גדול יותר יכול עיתונאים בערוצים המסורתיים. לעניות דעתי, נושא זה עבודת ה

שכותרתו היא "שפה, ייצוג, מציאות", בסעיף העוסק  3רק בפרק זה. הדוגמה השנייה היא בפ

שמציגה את מעורבותם של  (. זוהי סקירה רחבה וממצה יותר134-138)בעמ'  "חדשות מקוונות"ב

הצרכנים בעשייה העיתונאית מצד אחד ואת האתגר שמציבים אתרי החדשות המקוונים בפני 
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ולבסוף, הדוגמה השלישית היא תיים. התקשורת המסורתית והעיתונאים בכלי התקשורת המסור

(, שעוסק רבות באוריינות דיגיטלית באופן 251-255, עמ' 7מתוך הפרק המסכם את הספר )פרק 

לאומיות לאוריינות -כללי ומסתיים בהמלצה לקורא לעיין באתרים של ארגונים ואגודות בין

 מדיה. אני מצטרף להמלצה זו של המחברת. 

 

 רשימת המקורות

Bazalgette, C. (Ed.). (1989). Primary media education: A curriculum statement. 

London: British Film Institute. 
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 סקירת ספרים

 

 , מופ״ת מכון: ת״א( 2016) פוירשטיין מירה. תקשורת אוריינות – אקטואליה מדברים

 .עמודים 318

 

 *יאיר גלילי

 

בעידן תהליכים משמעותיים  , ועדיין עוברים,עברואימוצן, דרכי והפצתן , טכנולוגיות התקשורת

שנולד אל החידושים הרבים בפרט  הצעירהדור ומרבית האוכלוסייה האוקסידנטלית, . ה)פוסט( מודרני

הסובבים אותנו כיום, אינם יכולים לדמיין את חייהם ללא פיתוחים טכנולוגים רבים, המאפשרים 

יומיים -ריבוי הטכנולוגיות ואימוצן המהיר מציבים בפנינו אתגרים יום. תקשורת קלה, מהירה וזמינה

מתחזקים ותקשורת ומתמודדים עמה, בונים בצורה משמעותית את האופן שבו אנו צורכים ומשנים 

תהליכים אלה, לצד רבים . מתוך שפע מסרים המקיפים אותנו מכל עברובוררים מידע  רשתות חברתיות

 אחרים שקצרה יריעה זו לתארם או לדון בהם, מציבים בפני אנשי חינוך אתגרים משמעותיים בפרוס

כגון שאלות רבות, נוקבות, באשר לדרך שבה יש להתמודד עם תהליכים דינמיים האלף השלישי לצד 

   אלה.

 

כבר לפני שלושה עשורים, בוועידת אתגרים כאלה אינם חדשים ושאלות אלה וכי  ,חשוב לזכור

(, אימצו שרי Council of Europe Resolution on Media Education 1989איסטנבול )אוקטובר 

 :ה את ההחלטה לשלב את החינוך למדיה בארצותיהםהחינוך של אירופ

 

 ובסייעהחינוך למדיה וטכנולוגיות חדשות ממלא תפקיד של העצמה וליברליזציה, ״...
לתלמידים להיות מוכנים לתפקידם כאזרחים בדמוקרטיה ולפתח מודעות פוליטית. 

המונים. התלמידים צריכים לרכוש הבנה של המבנים, המנגנונים והמסרים של תקשורת 
ובאופן מיוחד עליהם לפתח כושר שיפוט עצמאי וביקורתי של תכני המדיה ויכולת 
יצירתית לייצר מסרים משלהם, כדי שיוכלו לבטא את האינטרסים שלהם ולהשתתף 

רדיו, )בשיח המקומי הרלוונטי אליהם. בהתחשב בתפקיד המרכזי שממלאת המדיה 
חינוך למדיה צריך להתחיל בגיל מוקדם ככל בחיי הילדים, ה (טלוויזיה, עיתון וקולנוע

האפשר ולהיות מרכיב חובה בבתי הספר. מחקר נוסף נחוץ כדי לדעת עם איזה ידע על 
כדי  .המדיה מגיעים ילדים לבית הספר ומה צריך להמשיך ולפתח במערכת החינוך

להבטיח את הערך החינוכי, יש צורך ברפלקסיה על האתיקה של התקשורת והמידע. 
מחנכים חייבים למלא תפקיד בחקירה זו. תפקיד החינוך אינו להתאים את הילדים 

גברים, לעולם המדיה, אלא לייצר הקשבה לשאלות ששואלים מחנכים לגבי כבודם של 
  דר.״נשים וצעירים במידע המשו

 

 

 

_________________________ 
(, מרצה בכיר בבית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי galiliy@gmail.comד"ר יאיר גלילי )*

 הרצליה

mailto:galiliy@gmail.com
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במרבית מדינות העולם כיום קיימת הבנה כי הקשר בין חינוך ותקשורת הינו קשר  .רק באירופהולא 

 Media) חינוך למדיה  (Media Literacy),  בין אוריינות מדיה ברמת המינוח  הבדליםולמרות  גורדי

Education)   ולימודי מדיה(Media Studies),  ההנחה הרווחת היא שלימודי תקשורת בכלל ואוריינות

 מדיה בפרט הם אבן מרכזית בבניין הדורות הבאים. 

 

לנתח, להעריך וליצור מסרים תקשורתיים באמצעות שימוש  אוריינות מדיה מוגדרת כיכולת לאתר,

חוקרי הוראת התקשורת בו אנו חיים.  במגוון רחב של כלים טכנולוגיים המאפיינים את עידן המידע

כי המיומנויות של אוריינות המדיה עשויות לעורר את הסקרנות, לסייע בהגברת ההבנה,  ,סבורים

אין  .להעמיק בחשיבה ביקורתית ולפתח יכולות הערכה ושיפוט הנחוצות לאזרח בחברה דמוקרטית

ברחבי העולם הנחות מוצא משותפות ומוסכמות של תכניות הלימודים בחינוך למדיה כי  ,תמה אם כך

ות אלא מייצגת אינה משקפת מציאוכי היא  ,המדיה היא בעלת חשיבות מרכזית בחיינו מניחות כי

יש צורך בהעצמת התלמיד באמצעות החינוך למדיה, כדי  ומכאן נובע כי ,כות רבותאותה באמצעות מער

לטפח תלמידים ביקורתיים ופעילים שיוכלו לפתח דעה עצמאית, לבטא את עצמם ולהשתתף בשיח 

 רחים בדמוקרטיה.  התקשורתי כאז

 

היא על פי הסקירות אחרונות, הוראת התקשורת היא מקצוע חדש יחסית במערכות החינוך.  ,בישראל

מיושמת בצורות שונות בתוך מערכות החינוך, כחלק מתכניות לימודים של מקצועות אחרים, כמקצוע 

 ש לו הן היבטים עיונייםפעמיים של הפקות. זהו תחום הוראה מורכב שי-בחירה עצמאי וכפרויקטים חד

תחום התקשורת הוא תחום המשתנה בתדירות גבוהה. תכניות  ,ברם אקדמיים והן היבטים מעשיים.

הלימודים מתקשות להתעדכן בקצב המתאים לאירועי האקטואליה ולשינויים הטכנולוגיים, 

. והתקשורתהתרבותיים, הכלכליים והארגוניים הרבים והתכופים המתחוללים בתעשיות המדיה 

, יש פער בין ההצהרות לבין (במדינות המערבבישראל )כמו גם למרות ההכרה בחשיבות התחום 

  .חופש פעולה רחב מאוד למורים ובמקביל קייםהביצוע, יש חילוקי דעות רבים בין מומחים 

 

. לחריש עמוקעדיין הזקוק משמעותי בשדה בור הוא בבחינת תלם ספרה של פוירשטיין על רקע זה, 

מכוון את מורי המורים ואת ושבעה פרקים ונספחים  הכתובה היטב, מחזיק משנה סדורההספר, 

סוגיות ואירועים הנמצאים על סדר היום התקשורתי  הסטודנטים לנהל שיח כיתתי ביקורתי על

והציבורי בישראל, ולבחון הנחות, עובדות וערכים המנחים אותם בתפיסותיהם ובאמונותיהם והנוגעים 

היא לאתגר את יכולות החשיבה של הסטודנטים בספר בזהותם האישית, החברתית והלאומית. הכוונה 

לטענת ל עמדותיהם כאזרחים בחברה דמוקרטית. ולעודד אותם לקבל אחריות על דעותיהם וע

עיסוק מושכל המחברת, המסתייעת בכמה מעמיתיה בפרק השני של הספר העוסק בכמה מקרי מבחן, 

ם בנושאי אקטואליה, ילמד אותם לקשר בין סביבת סטודנטיה בענייני דיומא יעמיק את הידע של

-את הזיקה שבין הסביבה החברתיתהלמידה בכיתה לחברה ולתרבות שלהם, ויסייע להם להבין 

 .לחדשות ואקטואליה פוליטית
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הנחתו המרכזית של הספר היא, שהאקטואליה היא תוצר של הָבניה תקשורתית של אירועים ונושאים 

מענייני דיומא, ושהציבור מכיר אותה מתוך הדיווח התקשורתי ומסיפורים שהוא פוגש באמצעי 

בשנים האחרונות הולכות וגדלות כאמור, המקוונים. המודפסים, האלקטרוניים ו –התקשורת 

 והמידיותאפשרויות הבחירה בשימושים האינטראקטיביים, ויותר ויותר קהלים מנצלים את הנגישות 

 מניעאישי, ולעתים אף -עשיר את השיח הציבורי והביןמיה. חינוך לאוריינות מדיה של המדיה לסוג

החיים של הציבור. הספר בא להאיר ולחדד את   איכותכדי לקדם את  םבהופעולות שיש  תהליכים

למדיה כמרכיב חשוב בתהליך הכנתם של הלומדים  חשיבותה של הוראת האקטואליה מתוך זיקתה

לתפקד כאזרחים חושבים ומגיבים לחברה שלהם. ביתר פירוט: לסייע לסטודנטים במכללות לחינוך 

צריכה נבונה של מידע ושימוש מושכל להיות מורים המסוגלים להקנות לתלמידיהם כישורי 

הכשרה להתמודדות עם האקטואליה לדידה של פוירשטיין, בטכנולוגיות של המדיה ובתוכניהן. 

המשתנים של מערכת  החברתית היא חלק בלתי נפרד מיעדיה של הכשרת מורים הנותנת מענה לצרכים

  .החינוך

 

חים נוספים המתארים את המיומנויות החדשות לצד המושג 'אוריינות מדיה' קיימים מוניחד עם זאת, 

 visual) אוריינות חזותית  (information literacy),אשר נדרשות בעידן המידע: אוריינות מידע

literacy) אוריינות דיגיטליתו  .(digital literacy) ל שהספר וחב מבטאים רעיונות דומיםמונחים אלה

. תחום נוסף שהספר אינו מרחיב בו הוא מחקר מקומי, עדכני, שראוי שמורי מורים אינו מרחיב בהם

לפתחם. כך  העומדים אתגריםספר המיטיב כל כך לתת מענה לשלל פרט בבבו, ילמדו ממנו ויסתייעו 

תלמידי כיתות י״א מעשרה בתי ספר  436השתתפו בו אלט דורית מחקרה של עדרו ילדוגמא, בולט בה

תלמידים אשר נחשפו לתכנית לימודים בתקשורת,  198תיכוניים בישראל: קבוצת המחקר כללה 

תלמידים שלא  238המבקשת להקנות מיומנויות של אוריינות מדיה, ואילו קבוצת הביקורת כללה 

זמן: עם תחילת הוראת תכנית הלימודים נחשפו לתכנית לימודים זו. הנתונים נאספו בשתי נקודות 

בתקשורת ולקראת סיומה. ממצאי המחקר מצביעים על קשר שעוצמתו בינונית בין החשיפה לתכנית 

ממצאי המחקר גם העידו על  הלימודים בתקשורת לבין מיומנויות אחדות של אוריינות מדיה. בה בעת, 

קשורת לבין יכולתם של התלמידים בת קשרים שעוצמתם גבוהה בין החשיפה לתכנית הלימודים

מקבוצת המחקר לזהות השמטות מקטע חדשותי וטכניקות של הבניית המסר. יכולות אלו לזהות 

ולנתח טכניקות של הבניית מסר תקשורתי או לזהות ולתאר את מבנה המסר התקשורתי נחשבות 

(, בעלות על אמצעי fake news. בעידן בו חדשות מזויפות )למיומנויות המרכזיות של אוריינות המדיה

מסמנות בשורה מרעננת אך בהחלט זוהי  ,את מנוחתנולבקרים מטרידים  ,עיתון-תקשורת ויחסי הון

   צידת חובה.בבחינת של פוירשטיין הוא המעמיק בו ספרה  ,תחילתו של מסע את

 

 מקורותרשימת ה

(. אוריינות, מדיה והוראת התקשורת: הקניית מיומנויות של אוריינות מדיה באמצעות 2015אלט, ד. )
 137-117 ,60 ,דפיםהוראת תקשורת. 

 
 ם: מכון סאלד-. יבישראל סקירת ספרות בתחום הוראת התקשורת(. 2008וולף, י. ומלמד. א. )
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Feminist Media Studies in Israel: A preliminary state-of-the-art look  

Anat First* 

The present paper offers a preliminary discussion of the various perspectives 

concerning women and media studies in Israel. This discussion was initiated in 2011 

in a conference entitled "You: Thirty years of feminist media studies" held in Tel 

Aviv University. I continue this conversation while tackling the following issues: 

Which academic institutions in Israel teach women studies? To what extent are female 

scholars who focus on women in the local field of media studies? What sub-divisions 

of media studies have been influenced by feminism and women studies? I would like 

to offer a model by which media studies can be analyzed by employing four 

interconnected dimensions: (1) the institutional-contextual dimension that examines 

the relationships among various institutional systems, (2) the internal-institutional 

dimension that focuses on the organizational aspects of higher education, (3) the 

intellectual-internal dimension that delves into theoretical paradigms, research topics, 

and their dialogues, and (4) the intellectual-contextual dimension that looks into the 

relationships within the field of higher education, in particular among conceptually 

similar disciplines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prof. Anat First, School of Communication, Netanya Academic College.
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"Paper Ceiling": the representation of women on Israeli postage 

stamps 

 

Yehiel Limor and Ilan Tamir* 

Postage stamps are, in fact, receipts or approvals of payment for postal services. As 

such, it would be enough to simply display their payment value, without pictures, 

drawings or other visual or textual aspects. However, postage stamps, in Israel and in 

other countries, include verbal and visual messages.  

The current study sought to examine gender representation on Israeli postage stamps 

from 1948 until the present. 

The findings indicate a significant underrepresentation of women on Israeli postage 

stamps. Overall, the presence of women on stamps is gradually expanding during the 

years, but still amounts to less than 8 percent of all stamps issued in Israel. To a large 

extent, the stamps reflect the gender gap in the Israeli society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prof. Yehiel Limor, School of Communication, Bar-Ilan University. 

Dr. Ilan Tamir, School of Communication, Ariel University. 
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The Adult-Child Persona in Israeli Television Commercials 

 

Shosh Davidson and Rivka Ribak* 

What is the cultural logic underlying commercials in which children promote products 

intended for adult use? Studies show that cultural texts tend to equate childhood with 

innocence, and that increasing sophistication is interpreted as a challenge to 

generational order. Analyzing 15 commercials broadcast on Israeli television during 

2012-2016, we identify four generational role-reversals, based on gender – mother-

daughter undermining the father; class – a middle class child instructs an adult 

worker; literacy – a child helps a technologically challenged parent; and functioning – 

a symbolic child stands for simplicity, honesty and dream fulfilment. In the discussion 

we distinguish between commercials for physical goods, in which the role reversal is 

a comic relief in negotiating the multitude of consumer choices available; and 

commercials for financial goods, in which children in improbable situations persuade 

the viewers that they have a choice and that they can make a difference in an age of 

risk and uncertainty. 

  

 

 

 

 

 

*Dr. Shosh Davidson, Gordon College of Education.  

Dr. Rivka Ribak, Department of Communication, University of Haifa. 
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“Take care of yourselves down there in the south”: Conversations 

with radio listeners on emergency broadcasts 

 

Ella Ben-Atar* 

The present study analyzes the discourse between broadcasters and listeners on the 

educational-community Kol Hanegev radio station at Sapir Academic College (near 

Sderot) during Operation Pillar of Defense (2012). During the military conflict 

between Israel and the military wing of Hamas, residents of the Gaza Envelope region 

lived under a palpable threat to their lives. 

The article presents the radio phone-in format of conversations with listeners in times 

of emergency. The study focuses on an examination of how the principles of personal 

and community resilience in a state of emergency were manifested in the discourse 

between broadcasters and listeners. The five principles of resilience were: reinforcing 

sense of security, calm, efficacy, cohesiveness, and hope. Twenty-four conversations 

were analyzed for the purpose of the study. The findings show that the majority of 

listeners who went on the air were past or present students at Sapir Academic College 

and were out of range of the threat during the conflict, while the broadcasters were 

broadcasting under fire. The findings indicate, among other things, a reversal of roles 

between broadcasters and listeners: it was the listeners who “interviewed” the 

broadcasters and supported their continued activity. 

The innovation of the present study is an examination of the discourse aired on radio 

from a combined perspective of media theories and personal and community 

resilience theories. The study findings emphasize the dynamic interactive function of 

the educational-community radio station that was manifested in the relationship 

between broadcasters and listeners. 

* Dr. Ella Ben-Atar, Sapir College 
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Ribosomes as Current Affairs – The Science of London and 

Kirschenbaum  

Rony Armon, Yael Barel Ben-David and Ayelet Baram-Tsabari* 

 

This study examines science reporting in the interview program the London et 

Kirschenbaum Show (2009-2011) as a case study for the communication of scientific 

research to the general public. The program is a daily pre-prime time news magazine 

that is aired (Sunday to Thursday) on a national commercial channel in Israel 

(Channel 10). Based on content analysis of the items broadcast, interviews with the 

program team, and a detailed analysis of the interactions between the presenters on 

selected items, this study identifies their mixing and shifting of scientific and news 

values. The presentation of science as newsworthy is shown to rely on a variety of 

editorial and discursive practices that are regularly applied in this program. These 

include the placement of items in the bulletin, a relatively decentralized decision-

making process that enables team members to suggest and judge topics, and the 

ironic, humoristic style of the presenters. This presentation style is unique to this 

program that offers a high-brow yet sarcastic view perspective on the events of the 

day. At the same time, the findings suggest that conventional news values can support 

the public communication of science and can present complex and basic research as 

publicly interesting and relevant. 

* Dr. Rony Armon is a visiting research associate in the School of Education, 

Communication and Society in King’s College London (ronyarmon@gmail.com). 

Prof. Ayelet Baram-Tsabari is an associate Professor of science communication in the 

Faculty of Education in Science and Technology, Technion – Israel Institute of 

Technology (ayelet@technion.ac.il) 

Yael Barel-Ben David is a doctoral candidate in Faculty of Education in Science and 

Technology as well (yael.barel@mail.huji.ac.il). 
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Capitalism Undercover: 10 Tactics of Generating False 

Consciousness about the Relations of Production in the Television 

Series Undercover Boss.  

 

Sharon Rothschild*  

This article is dealing with the cultural discourse that takes place on popular television 

and assimilates Neoliberal Capitalist concepts, norms and values, in order to 

perpetuate the domination of the economic system. These manipulations are meant to 

educate the viewers to see the Neoliberal model as natural, positive, necessary, or at 

least lacking of any reasonable alternative.   

The article is using the TV series “Undercover Boss”, a popular television product, to 

identify the mechanisms of the ideological manipulations, surrounding the 

relationship of production and labor in order to generate False Consciousness, as Karl 

Marx defined those terms in The Capital.  

The body of research that deals with the impact television has over its viewers have 

established already that entertaining television shapes the social values of the viewers 

- thus an effective apparatus of influence on social stances. Researches also show that 

the social values that television broadcasts are reinforcing hegemonic values, and as 

such serve the interests of those who control the power centers and the means of 

production. This article is focusing on the way this manipulation is done.  

Through analysis of content, and deciphering of metaphors, discourse and images, we 

identify in “Undercover Boss” ten techniques that generate false conciseness about 

work relationships. At the stage of conclusions, the very basic characteristics of 

Postmodernism – the focus on personal narratives, multitude of equal voices, and 

obliteration of categories – as a cultural tool that serves the interests of the Neoliberal 

Capitalism.  

*Miss Sharon Rothschild, Department of Sociology and Anthropology, Ben-Gurion 

University  
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 "מסגרות העת לפרסום בכתב נוספיםוחומרים  מאמריםלהגשת  הנחיות
 מדיה"

 

 מקוריים מאמרים

 .כלשהי בשפה אחרת בבמה לפרסום נשלחו טרם אשר בעברית מקוריים מאמרים ניתן להגיש

  גופןד. ובצ בכל "מס 3 של שוליים עם A4 בעימוד WORD כקובץ המאמרים את להכין יש

 באנגלית.  Times New Roman-בעברית ו 12דויד 

, המחברים שמות או המחבר שם, המאמר שם את הכולל שער דף) א( :חלקים שני יכלול המאמר

-150בהיקף של  תקציר כולל ,רהמאמ גוף (ב) י;אלקטרונ דואר וכתובות טלפון מספרי ,מוסדי שיוך

  .המאמר בראש ליםימ 120

 .באנגלית תקציר לצרף ישכן 

 . המקורות ורשימת טבלאות כולל, מילים  7,500ל עבהיקפו  יעלה לא מאמרה

 

 American Psychological Associationשל לאלה והציטוט הכתיבה כללי את להתאים יש

Publication מומלץ ולכן בעברית הביבליוגרפיה ברישום מעט שונים אלה כללים. השישית במהדורה 

ברשימת המקורות בסוף המאמר שמות כתבי עת . קודמים בגיליונות כבר שפורסמו במאמרים לעיין

(. Italic) הטייהב( ושמות כתבי עת וספרים באנגלית יסומנו bold) יודגשואו ספרים שנכתבו בעברית 

 :לתקשורת הישראלית האגודה באתר מדיה מסגרות של קודמים בגיליונות לעיין ניתן

2http://www.isracom.org.il/?cmd=media 
 

 יש מאמר הגשת בעת לפיכך .ם באופן  אנונימיעמיתי ם של לפחות שני ופנו להערכתיהמאמרים 

 יםר/המחב של פרסום ציטוט לש במקרה. יםר/המחב זהות של אזכור יהיה לא בטקסט כי להקפיד

 ואילו ם,בסוגריי הפרסום שנת עם יםר/מחב או Author(s) הטקסט בגוף המתאים במקום לציין יש

 יופיעו פרסומים אלה ם. הפרסו שם ללא הפרסום שנתאת וAuthor(s)  ש לצייןי המקורות ברשימת

 . המקורות רשימת בתחילת במרוכז

 

 לכותב החשובה הערה. )אותן יש להמיר להערות סיום( םשוליי הערותהמעיט בל יש האפשר במידת

 . המאמר בסוף נהובאתו רץ בסדר נהמוספרת השוליים הערות. הטקסט גוף בתוך לכלול לנסות יש

  

 זמנים לוח עלהאפשר  ככל תקפידו המאמרים למגישי" ידידותי" ובאופן תפעל במהירות המערכת

 למחברים דעת וחוות הערכות למסורס, דהיינו לדפו ובהכנתם מאמרים בשיפוט השונים השלביםשל 

 דעת חוות פיל וע הצורך במידת מאמר של תיקון/שכתוב תו.קבל ממועד יום 60 תוך מאמר שהגישו

 .המערכת מן ההערות קבלת מיום יום 30 עד המחברים יביד ייעשה השופטים

 המאמר על היוצרים זכויות את להעביר יתבקשו הכותביםם, אקדמיי עת בכתבי כמקובל

http://www.isracom.org.il/?cmd=media2
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 .העת לכתב המתפרסם

 

 עבודות דוקטור חדשות ודוחות עלדו"חות מחקר 

איננה למאמר מדעי מלא מלים(. הכוונה  2,500-חות יוגשו לעורך במתכונת של מאמר קצר )כ"הדו

המקוריים, אלא לסקירה של המחקר תוך  להגיש לפרסום במסלול המאמרים המדעיים אפשרש

 הממצאים המרכזיים וניתוחם. תדגשה

 

 ביקורות ספרים

, אנגליתבהמערכת מזמינה חוקרים להגיש ספרים חדשים שפורסמו בשנה החולפת, בעברית או 

פי המסורת כתב העת יפרסם שתי ביקורות על כל ספר. אין הנוגעים למכלול תחומי התקשורת. על 

 המערכת מתחייבת להתייחס לכל ספר שיגיע לידיה.

 

(. אם hnossek@gmail.comפ' הלל נוסק )עותק דיגיטלי של הספר לעורך כתב העת, פרולשלוח  יש

מר אורי , למזכיר האגודה לתקשורתשני עותקים אין ברשות המחבר עותק דיגיטלי, ניתן לשלוח 

כתובת  להודעה אלקטרונית בדבר הבקשה לפרסום ביקורת לעורך כתב העת. במקביל ,מלכין

 הספר בית, אילן-בר אוניברסיטת ,מר אורי מלכין לידי – לתקשורת הישראלית אגודהלמשלוח: ה

 .5290002 מיקודהאוניברסיטה.  קמפוס -ווב ואנה מקס רחוב ,109 לאוטרמן בניין, לתקשורת

 

  המחבריםושיוכם האקדמי של וציון שמות  עריכת לשון

 התקבלו סקירות הספריםחות המחקר ותמצית עבודות הדוקטור וכן "שמאמריהם, דו מחברים

סה ראישור הגבעת  .כת הלשוןערי לאחר המאמר נוסח את לאישורם קבלות, יהע בכתב לפרסום

שמם ולהוסיף כוכבית )*( ליד שמם שתפנה להערה בסוף העמוד להוסיף את  /יםהסופית על המחבר

 העת(.ליונות קודמים של כתב יראו ג הביהראשון עם פרטי שיוכם האקדמי )למתכונת הכת

האחרונה של  לגרסה . התקציר יהיה נאמןעל הכותבים חלהאחריות על עריכת התקציר באנגלית ה

 . המאמר שהתקבלה לפרסום

 

 כתב העת למערכת משלוח

פרופ' הלל נוסק: , העת כתב לשלוח לעורך יש אחר חומר או ח מחקר"ה, דוסקירר, מאמ כל

hnossek@gmail.com 
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