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ז

פתח דבר

יער.  ול�סוף  עץ  ליד  נשתל  עץ  �ניין,  עומד  ול�סוף  ל�נה  נערמת על  ל�נה 
שינויים כמותיים הופכים �סופו של ד�ר לשינויים איכותיים. מספרם של חוקרי 
המוצגים  האיכותיים  המחקרים  של  מספרם  לשנה,  משנה  מתר�ה  התקשורת 
שלמד  זה  הצעיר,  הדור  עולה.  לתקשורת  הישראלית  האגודה  של  �כנסים 
קרו�ות,  מדיסציפלינות  אליה  הגיע  ולא  התואר השלישי  �לימודי  'תקשורת' 
הופך לדור ה�יניים, פועל �מק�יל לדור ותיק פורה ומעודכן, ו�חלקו משמש 

כראשי חוגים ומסלולים. 
הופעתו של כת� עת המשותף לכלל חוקרי התקשורת �ישראל, �שיתוף 
ולרדיו, מסמן שמחקר התקשורת �ישראל  ו�גי�וי הרשות השנייה לטלוויזיה 
הגיע לפרקו. זהו הפרק ש�ו אפשר לייסד כת� עת עצמאי לתחום התקשורת 

מתוך �יטחון שקיים מחקר איכותי ומקורי ר� הראוי לפרסום. 
 International Communication(  ICA–ה של  החשו�  ה�ין–לאומי  �כנס 
Association(, שהתקיים �סן–פרנסיסקו, הופיעו יותר מאר�עים חוקרי תקשורת 
ישראליים. נתון זה מצ�יע על אחד המאפיינים ה�ולטים של מחקר התקשורת 
מצוינים,  מחקרים  עשרות  מחקרית.  קריטית"  “מסה  של  צמיחתה  �ישראל: 
המתפרסמים �מיט� כת�י העת �עולם, מצי�ים את החוקרים הישראלים �חזית 
המחקר, ואלו מצדיקים את המימרה “אין נ�יא �עירו". הד ההצלחה הזו נותר 
של  ח�ריו  �ין  האמת,  על  להודות  אם  ולעתים,  האקדמיה,  כותלי  �ין  ח�וי 

המח�ר, הקוראים כמוהו �אותו כת� העת, ותו לא. 
מכאן שמטרתו המרכזית של כת� העת 'מסגרות מדיה' היא לקיים דיאלוג. 
ישוחחו  הם;  �ארצם  לנ�יאים  יהפכו  �ישראל  התקשורת  חוקרי  ש�ו  דיאלוג 
ועם  התקשורת  �מחקר  שונים  מזרמים  חוקרים  עם  יד�רו  עצמם,  ל�ין  �ינם 
'אנשי  עם  והח�רה;  הרוח  �מדעי  קרו�ות  מדיסציפלינות  �אקדמיה  עמיתים 
השטח' — עיתונאים ורגולטורים, שלר�ים מהם תארים �תקשורת, וכת� עת 
�ע�רית יכול להפוך את המחקר לנגיש ושימושי ע�ורם; עם צי�ור הסטודנטים 
ועם המורים לתקשורת, שמאמרי כת� העת יהיו להם ולסטודנטים לעתיד כלי 

זמין, �על רמה ג�והה, להיכרות עם העדכניים ש�מחקרי התקשורת.
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הורתו  אך  האחרונה,  �שנה  התרחש  הזה  העת  כת�  של  לידתו  תהליך 
השנים  לאורך  ס�לו  תקשורת  לחקר  עת  כת�  להקמת  ניסיונות  שנים.  ר�ת 
מ�עיות שונות שיש יסוד טו� להאמין שכת� עת זה יתג�ר עליהן. תקווה זאת 
נעוצה �כך שאת כת� העת מלווים, אקדמית ופיננסית, שני גופים: האגודה 
הישראלית לתקשורת, ארגון הגג של כלל חוקרי התקשורת �ישראל, והרשות 
השנייה לטלוויזיה ולרדיו, שרואה �כת� העת תרומה אמתית למטרות הרשות, 
ו�כללן ה�נת ההשלכות של תהליכים �תקשורת ו�ח�רה על מפיקי התקשורת 

וצרכניה. 
מדיה',  'מסגרות  �תקשורת  האקדמי  העת  לכת�  לקרוא  �חרנו  לפיכך, 
מושג תאורטי המשמש מגוון רח� של חוקרי תקשורת. נקודת המוצא למחקר 
מוצרי המדיה �ה�ניה ח�רתית  היא הה�נה שיסודם של  הוא  תקשורת �אשר 
)social construction( �אמצעות מיון חומרי המציאות וסידורם �ת�נית �עלת 
מסגרות  הן  הלוא   — 'המציאות'  על  מניחה  שהתקשורת  הת�ניות  משמעות. 
המדיה )media frames( — יהיו פריזמה לחוקרי תקשורת פוליטית ודעת קהל 
כדי לה�ין את האפקטים הפוליטיים של תהליך הקניית המשמעות לעולם; יהיו 
כלי �ידי חוקרי תקשורת ותר�ות לפירוק השיח והמשמעויות שכל קהילה מקנה 
לנרטי�ים שלה ולאלו המתחרים �הם. 'מסגרות מדיה' הוא גם שם המתייחס 
ושתי  הוא מסגרת לעיסוק �מדיה,  )self reference(, שכן כת� העת  לעצמו 
השותפות להקמתו — האגודה הישראלית לתקשורת והרשות השנייה לטלוויזיה 

ולרדיו — גם הן 'מסגרות' �תחום המדיה. 
לא המדרש עיקר אלא המעשה. אני רוצה לקוות שכוונתו, אופיו וכיוונו 
של כת� העת עולים מ�ין דפיו, מתוך תוכן העניינים ומתוך רשימת הכות�ים. 
העת  כת�  ייסוד  את  עצמי  על  קי�לתי  לתקשורת  הישראלית  האגודה  כיו"ר 
ואת עריכת גיליונו הראשון. אך כיאה וכראוי נ�חר עורך ק�וע לכת� העת, 
פרופסור עקי�א כהן מאוני�רסיטת תל א�י�, ולצדו מערכת ק�ועה. אני מ�קש 
לאחל לו ולכולנו שיהיה �ית זה אכסניה של ק�ע למיט�, שיצמח מתוך אותה 
'מסה קריטית' של מחקרי תקשורת, שיהיה �על שם של איכות, ויצדיק, למען 
רלוונטיות לכאן   — קוראיו, את רוח המחקר שאנו מקווים לנשו� �מפרשיו 

ולעכשיו של התקשורת והח�רה �ישראל. 
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