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מהפכה טכנולוגית בעיתונות?
רוב המידע החדשותי עדיין זורם 

בטלפון )ובנייד(
צבי רייך

תקציר

לא  החדשות  התקשורת  טכנולוגיות  המחקר,  של  המרכזי  �זרם  כנטען  שלא 
ידיעות  חוללו מהפכה של ממש �דרכים ש�הן כת�י חדשות משיגים �פועל 
זה מסתמך על מחקר ששחזר �אופן מדוקדק כיצד השיגו  עיתונאיות. ממצא 
ידיעותיהם לפני כניסתן של  עשרות כת�י העיתונות המודפסת �ישראל את 
טכנולוגיות התקשורת החדשות לשימוש עיתונאי ואחריה. הה�דלים, מת�רר, 
ונייד(.   )קווי  הטלפון  ונשארה  הייתה  הדומיננטית  הטכנולוגיה  משניים.  היו 
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 Reich, Z. (2005). ‘New Technologies, Old–� התפרסמה  המאמר  של  מוקדמת 
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הנוכחות הפיזית של העיתונאים �זירות האירועים ו�ראיונות פנים–אל–פנים 
עם מקורות מידע לא הייתה ר�ה גם לפני חדירתן של הטכנולוגיות החדשות. 
שמרנותה המפתיעה למדי של הע�ודה העיתונאית מלמדת, כי �משחק הגומלין 
�ין כוחות מעודדי שינוי )הטכנולוגיות החדשות( ל�ין כוחות מעודדי המשכיות 
)דפוסי הע�ודה העיתונאיים המסורתיים( ידם של מעודדי ההמשכיות היא על 
העליונה. המאמר �וחן את השימוש �טכנולוגיות התקשורת החדשות �הקשר 
והאתית  עומד על המשמעות המקצועית  העיתונאית,  הסוציולוגיה  הרח� של 

שלהן ועל השלכותיהן האפשריות על טי�ו של המידע החדשותי המתפרסם.

מבוא

ויצרו  מידע  עיתונאים  השיגו  התקשורת ש�אמצעותן  טכנולוגיות  של  �חינה 
קשר עם מקורות איננה �גדר נ�ירה גרדא �תי�ת הכלים העיתונאית. מידע 
על טכנולוגיות אלה עשוי לשפוך אור על צד �לתי נראה של ע�ודת החדשות: 
להעיד על השיטות, על האמצעים ועל התהליכים ש�אמצעותם כת�ים משיגים 
מידע. הוא עשוי לאפשר להעריך את הידיעות המתק�לות מ�חינה מקצועית 
התחקיר  �מהלך  שהושקע  המאמץ  כגון  מאפיינים,  הסגרת  �אמצעות  ואתית 
כדי להשיג את המידע, המידה שהסתמך העיתונאי על עדות מיד ראשונה, על 
משא ומתן עם מקורות, על מידע המופץ לכול או על כזה שהוא �על סיכוי 

ל�לעדיות. 
העניין האקדמי �טכנולוגיות התקשורת ג�ר �אופן ניכר �חצי היו�ל האחרון, 
כש�מהלכו מצאו עצמם העיתונאים מוקפים �סוללה של טכנולוגיות חדשות, 
לאחר כמאה שנים ש�הן שימש הטלפון כערוץ עיתונאי �לעדי להשיג מידע 
ללא נוכחות פיזית. �תוך כשני עשורים וחצי התר�ו הטכנולוגיות התקשורתיות 
מאחת — הטלפון הקווי — ללא פחות משש )ו�כללן מכשיר הזימון, המכונה 
גם �יפר, הפקסימיליה, הטלפון הנייד, האינטרנט והדואר האלקטרוני(. כניסתן 
�תר�ויות  �מקצת  שונים  �מועדים  הסתם  מן  אירעה  אלה  טכנולוגיות  של 
עיתונאיות שונות. �ישראל )שהדיון �מידת ייצוגיותה ייעשה �מסקנות( היא 

ארכה פחות משני עשורים, מראשית שנות השמונים של המאה העשרים.
טכנולוגיות   ,)Schudson, 2000: 182( שדסון  מייקל  פי  על  ועדיין, 
תקשורת והשפעתן על התכנים החדשותיים כמעט שלא זכו למחקר רציני. חוץ 
של  �טכנולוגיות  �עיקר  מתמקדת  הספרות  �המשך,  שיתואר  מהאינטרנט, 
פרזנטציה, אחסון, הפצה וצריכה, שנוגעות יותר לארגוני חדשות, לעורכים, 

למפיקים ולצרכנים מאשר לטכנולוגיות הפקה, המשמשות את הכת�ים. 
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העיתונאים  משתמשים  כיצד  לה�ין  היא  זה  מאמר  של  העיקרית  המטרה 
�מכלול טכנולוגיות התקשורת העומד לרשותם. כדי ל�חון את הסוגיה �מלוא 
נכחו   — �טכנולוגיות  להשתמש  ש�מקום  מקרים  גם  מ�יא  המאמר  היקפה, 
או  ראייה  מעדות  המתרחש  את  וסיקרו  האירועים  �זירות  פיזית  העיתונאים 
�מאמר  אשתמש  )לכן  מידע  מקורות  עם  פנים–אל–פנים  ראיונות  �אמצעות 

�מונח 'ערוצים', כשהכוונה היא לא רק לערוצים טכנולוגיים(.
ראיות  קיימות  האם  עיקרית:  מחקר  שאלת  עומדת  המאמר  של  �מרכזו 
אמפיריות היכולות לאשש את הטענה, שלטכנולוגיות התקשורת החדשות יש 
השפעה שולית או מהפכנית על הדרכים ש�הן עיתונאים משיגים מידע חדשותי 

ויוצרים מגע עם מקורות המידע?
כדי להשי� על השאלה, �חנתי את התרומה �פועל של כל ערוץ תקשורת 
לשימוש  החדשות  הטכנולוגיות  של  קליטתן  לפני  המתפרסמים,  לתכנים 

עיתונאי ואחריה.
הישראלית  �עיתונות  ק�וע  סיקור  תחום  �עלי  �ַּכת�ים  מתמקד  המחקר 
היומית. המיקוד �כת�י העיתונות המודפסת מאפשר לעקו� אחר השגת מידע 
 Bantz et.( כשלעצמה, ללא 'רעשי' ההפקה הנלווים למשל לחדשות הטלוויזיה
al., 1980; Golding & Elliott, 1979: 90(. העיתונות המודפסת נראית שיטתית 
יותר �ע�ודת החדשות שלה. היא מעסיקה יותר כת�ים )כל אחד מהעיתונים 
שנ�חנו העסיק כת�ים �היקף של פי שלושה לעומת חדרי חדשות �תקשורת 
 Berkowitz,( לידיעה  יותר מקורות מידע �ממוצע  ומסתמכת על  המשודרת( 

.)1987: 512
כלי  של  הנטייה  את  תואם  ק�ועים  סיקור  תחומי  �עלי  �כת�ים  המיקוד 
התקשורת ה�ולטים �ישראל להת�סס על כת�ים מסוג זה, ו�תוך כך למזער 
את השימוש �כת�ים כלליים. אף שכת�ים אלה נוטים לדפוסי ע�ודה שגרתיים 
�כל  אחרים  מעיתונאים  יותר  שמרנים  �הכרח  הם  אין   ,)Sachsman, 1976(
הנוגע לשימוש �טכנולוגיות. ההפך הוא הנכון. כת�ים �עלי תחום סיקור ק�וע 
עשויים ליהנות מיותר משא�ים ומיותר מוטי�ציה לאמץ טכנולוגיות חדשות, 
לוחות  ועק�  אותם  המעסיקים  החדשות  ארגוני  �תוך  המרכזי  תפקידם  עק� 

הזמנים הנוקשים שעל פיהם הם פועלים.

מסגרת תאורטית

את החוקרים הר�ים, ש�דקו את השפעתן של טכנולוגיות התקשורת החדשות 
להלן:  שיכונו  אסכולות,  לשלוש  לחלק  אפשר  העיתונאית,  הע�ודה  על 
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קרו�  שהם  ה'רפורמיסטים',  וה'סלקטי�יים'.  ה'מסורתיים'  ה'רפורמיסטים', 
לוודאי הק�וצה הגדולה �יותר, ס�ורים כי הטכנולוגיות ה�יאו לידי תמורה 
 Lacy & Simon, 1993: 163; Bardoel, 1996;( של ממש �ע�ודת הכת�ים 
Herbert, 2000: 2; Pavlik, 2000: 229; Kawamoto, 2003(. ה'מסורתיים', 
�דפוסי  ארוכות–טווח  מגמות  מזהים  �יותר,  הקטנה  הק�וצה  לוודאי  קרו� 
טכנולוגיות  של  השפעתן  את  ניכר  �אופן  שמג�ילות  העיתונאיים,  הע�ודה 
 Sigal, 1973: 192; Smith, 1980: 203; Brown et al., 1987;( חדשות 
 Christopher, 1998: 131; Delano, 2000; Gans, 2003: 43; Boczkowski,

.)2004
לעומת שני אלה, ס�ורים ה'סלקטי�יים' כי הע�ודה העיתונאית השתנתה, 
תגו�תם  שמהירות  טלוויזיה,  כת�י  אצל  רק  א�ל  דרמטית,  �מידה  ואפילו 
 Hallin,( החדשות  הטכנולוגיות  �של  מאוד  הואצו  מידע  לאסוף  ויכולתם 
Murrie, 1998; García & Bienvenido, 2002 ;1992(. לפי טד קופל, השינוי 
העיתונאי'  �כל�  מכשכש  הטכנולוגי  ש'הזנ�  עד  דרמטי,  כה  הוא  �טלוויזיה 

.)Cited by Murrie, 1998: 98(
ככל הידוע לא קיים מחקר המתחקה אחר השימוש העיתונאי �פועל �ערוצי 
תקשורת שונים, כדי להשיג מידע ממקורות שונים, ודאי לא מחקר ה�וחן מגמות 
�תחום זה לאורך זמן. לכן, מחקר זה הוא חלוצי �עיקרו. למרות חלוציותו, הוא 
החל �נטייה זהירה לגישה ה'מסורתית', �זכות הסתייגותה מהטכנו–אופטימיזם 
�תוך  אחד  כמרכי�  הטכנולוגיה  את  ראייתה  ו�זכות  מהספרות,  חלק  הסוחף 
המכלול הרח� של סוציולוגיה של עיתונות. אסמכתה לכך אפשר היה למצוא 
�חזונו של ליאון ו' סיגל )Sigal, 1973: 192(, שלפיו כניסת המחש�ים ו�סיסי 
הנתונים לעיתונות לא תשנה �הכרח את דפוסי הע�ודה העיתונאיים, כיוון שהם 
'נישואין )�ין( יכולות הפקה והפצה של המאה העשרים ושל שיטות  ��חינת 
איסוף חדשות של המאה הש�ע  עשרה'. עוד אסמכתאות סיפקו מחקרים שמצאו 
 Benson,( ו�תכניה  החדשות  �ע�ודת  לציון'  ראויות  'רציפויות  של  מגמות 
2004(, ופרקטיקות דומות �חדרי חדשות של העיתונות המודפסת והמקוונת 

.)Boczkowski, 2004(
מצ�  לתמונת  ציפייה  �הכרח  פירושה  אין  'מסורתית'  השקפה  ואולם 
סטטית לחלוטין מ�חינת השימוש �טכנולוגיות החדשות אלא שינוי מתון �כל 
הנוגע לשימוש �הן. לצורך תיאור השינוי הצפוי אשתמש �ה�חנה של כלכלן 
�ין שני   )McManus, 1994: 88( מקמנוס  הר�רט  ג'ון  האמריקני  התקשורת 
השל�ים של היווצרות הידיעה החדשותית, שאומצה כאן קונספטואלית ופותחה 
תאורטית ומתודולוגית.1 �של� המידע הראשוני, ש�ו הכת� לומד לראשונה 
על עצם קיומה של ידיעה פוטנציאלית, צפוי כי הטכנולוגיות החדשות יק�לו 
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�יטוי �ולט �סיקור, מאחר שהכת�ים מוכנים להשתמש �אותם רגעים כמעט 
�כל מכשיר זמין, חדש או ישן, שיספק להם קצה חוט ויאפשר להם להתחיל 
את תהליך ע�ודתם מוקדם ככל האפשר. לעומת זאת, �של� איסוף המידע, 
צפוי  עצמה,  הידיעה  להכנת  ה�ניין  א�ני  את  משיגים  הכת�ים  ש�מהלכו 
שייעשו �ררניים יותר, לא רק �כל הנוגע למידע אלא גם �נוגע לטכנולוגיות 
ש�אמצעותן הוא מושג, מתוך העדפת הטכנולוגיות המאפשרות להם שליטה 

מר�ית �טי� המידע העומד להתפרסם �שמם. 

לוח 1: מגמות המשך מול מגמות שינוי

מאפייני העבודה 
החדשותית

התופעה המצופהמגמות שינוימגמות המשך

שימוש �תחליפי 
נוכחות

סיקור �לתי 
מתווך היה מוג�ל 
כ�ר �ע�ר, כאשר 

נעשה שימוש 
�טכנולוגיה 

כתחליף נוכחות

טכנולוגיות 
חדשות מציעות 
יותר ערוצים, 

שהם יותר אמינים, 
ויכולים להיות 

מותאמים לנסי�ות

מדיאטיזציה 
 — )mediatization(
תיווכיות גו�רת של 
טכנולוגיות. עלייה 

יחסית �מגעים 
מתווכי–טכנולוגיה, 

ירידה ��לתי 
מתווכים

טי�ן �ר–המיקוח 
של החדשות )משא 
ומתן עם מקורות 

המידע(

ד�קות �ערוצים 
אורליים )טלפון(

מר�ית 
הטכנולוגיות 
החדשות הן 
טקסטואליות

טקסטואליזציה: 
עלייה יחסית 

�שימוש �ערוצים 
טקסטואליים, ירידה 

מסוימת �שימוש 
�טלפון

ההעדפה למגע 
ישיר עם מקורות 

אנושיים

היצמדות למגע 
ישיר עם מקורות 

אנושיים

יכולת גו�רת 
לעקוף מקורות 

אנושיים 
)�אמצעות רשת 

האינטרנט ו�סיסי 
נתונים(

האינטרנט נעשה 'כלי 
חיוני' לעיתונאים

הע�ודה  �דפוסי  )הנעוצים  היצי�ות  מעודדי  הגורמים  את  מראה   1 לוח 
הגורמים  לעומת  החדשות(  של  הסוציולוגיה  מספרות  המוכרים  העיתונאיים, 



צ�י רייך 130

שהן  ו�פונקציות  החדשות  התקשורת  �טכנולוגיות  )הנעוצים  שינוי  הצופים 
איננה  הטכנולוגיה  של  הסופית  שההשפעה  הוא,  המרכזי  הרעיון  מציעות(. 
נק�עת �חלל החופשי אלא �יחסי גומלין �ין הפונקציות שלה ל�ין המערכת 
הח�רתית ש�מסגרתה היא מופעלת. יחסי גומלין אלה עשויים להו�יל לשינויים 

המוצעים �לוח )למרות היצי�ות היחסית(.
�מסגרת יחסי גומלין אלה אפשר לצפות לשלושה תהליכים עיקריים:

מדיאטיזציה )mediatization( — עלייה �אחוז המידע שמוע�ר �אמצעות   .1
טכנולוגיות למיניהן.

)וירידה  עלייה �אחוז המידע הגולמי שמוע�ר �כת�  טקסטואליזציה —   .2
�מידע האורלי שנמסר(.

אימוצו של האינטרנט לע�ודה עיתונאית.  .3
שלושת התהליכים הללו עו�דו לשאלות מחקר ספציפיות. 

שאלת מחקר 1: האם �משך הזמן חלה ירידה �שימוש �מגעים �לתי מתווכים 
ועלייה תואמת �שימוש �מגעים מתווכי–טכנולוגיה?

את  לא  וגם  העיתונאי  הצורך  את  יצרו  לא  חדשות  תקשורת  טכנולוגיות 
�ע�ר  גם  פיזית.  נוכחות  ללא  חדשותי  מידע  להשיג  העיתונאית  האפשרות 
כת�ים נהגו כך �כל פעם שחשו או העריכו כי 'להיות שם' )�ריאיון פנים–
�לתי  או  חיוני,  �לתי  או  מ�חינתם,  נוח  אינו  אירועים(  �זירת  או  אל–פנים 
אפשרי, או מסכן אותם �או�דן זמן מופרז. אפילו טכנולוגיות מסורתיות דוגמת 
 Alsop & Alsop,( הטלפון הקווי שימשו �הצלחה ו�אופן נרח� למטרות דומות
5 :1958(. אלא שמשהו �כל זאת התחדש כאן, עם כניסתן של הטכנולוגיות 
החדשות. אלה עשו את תחליפי הנוכחות הר�ה יותר נגישים ומפתים לשימוש, 
המהיר  אימוצן  עק�  גם  אלא  שלהן,  המתוחכמות  הפונקציות  �זכות  רק  לא 
�ארגונים פרטיים וצי�וריים. על רקע זה ניתן לצפות כי מגעים �לתי מתווכים, 
שנחש�ים לפרוצדורות סיקור 'ראויות' יותר מ�חינה מקצועית ואתית, כיוון 
 Fishman, 1980: 144; Pavlik, 2000: 229;( שהם מ�יאים עדות מיד ראשונה
Peters, 2001(, יהיו �מגמת ירידה �ין התקופות, ואילו מגעים מתווכים יהיו 

�מגמת עלייה, �ייחוד �של� גילוי המידע הראשוני. 

שאלת מחקר 2: האם מסתמנת לאורך זמן ירידה �מגעים מתווכי–טלפון ועלייה 
תואמת �מגעים מתווכי–טקסט?

 negotiated( �ת–מיקוח'  כ'תופעה  מתוארות  שהחדשות  מאחר 
עיתונאים  ל�ין  מקורות  �ין  ומתן  משא  של  כפרי  כלומר   ,)phenomenon
)Tuchman, 1978: 6; Berkowitz & TerKeurst, 1999(, צפוי כי השגתן תיטה 
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גם מגעים  )ו�מידה מסוימת  לע�ר טכנולוגיה מאפשרת–מיקוח, קרי הטלפון 
�לתי מתווכים, שנידונו לעיל(. הטלפון מאפשר לכת�ים לישם מערכת עשירה 
לשאול  עמם,  להתעמת  מקורות,  טיעוני  על  להתמקח  ריאיון:  טכניקות  של 
שאלות ול�קש ה�הרות. ואולם על הטלפון, ש�זמנו היה האמצעי הטכנולוגי 
כמעט היחיד שִאפשר ליצור מגע עם מקורות ולהשיג מידע, קראו תיגר שורה 
של חלופות חדשות, שחוץ מהטלפון הנייד, כולן טקסטואליות )מכשירי זימון, 
�חדר  שעשיתי  מתצפיות  כעולה  אלקטרוני(.  ודואר  אינטרנט  פקסימיליה, 
חדשות של אחד העיתונים, מידע טקסטואלי יכול להיות שימושי מאוד לכת�ים, 
אחרים  �עניינים  לטלפון  כ�ולים  הם  הארוכות ש�הן  �ייחוד �מהלך השעות 
ולקיים אינטראקציה  סינכרוני  ליצור קשר  רוצים,  יכולים, או שאינם  ואינם 
מידע טקסטואלי  מסוימים.  �רגעים  מסוימים  �זמן אמת עם מקורות  אורלית 
עשוי להחיש את זרימת המידע ולמנוע חיכוכים �ין מציעי המידע )המקורות( 

ל�ין אלה המחליטים מה לעשות �ו )העיתונאים(. 
הירידה �מגעים מתווכי–טלפון והעלייה המק�ילה �מגעים מתווכי–טקסט 
צפויה להיות �ולטת יותר �של� המידע הראשוני, ש�מהלכו עיתונאים זקוקים 
רק לקצה חוט שיו�יל לסיפור הפוטנציאלי, ופחות �של� איסוף המידע, שהוא 
את  גם  כולל  הטלפון  זה  �מקרה  כי  לציין,  חשו�  מיקוחי.  אופי  �על  יותר 
מסוימת  �מידה  היותו  אף  שעל  שלה,  הנייד  הצאצא  את  וגם  הקווית  הגרסה 
טכנולוגיה חדשה, סיפק שירותים דומים לאלה של הטלפון הקווי, לפחות �קר� 
אזרחים רגילים )Leung & Wei, 2000(. מה גם, שהתכונות הלא אורליות של 
הטלפון הנייד, כגון ה–SMS, לא היו �שימוש נרח� �קר� העיתונאים �תקופה 

הנחקרת.

שאלת מחקר 3: האם האינטרנט נעשה כלי ע�ודה עיתונאי עיקרי להשיג מידע 
חדשותי?

לפי ק�יעה אחרת של סיגל )Sigal, 1986: 15( 'חדשות אינן מה שמתרחש, 
אלא מה שמישהו אמר שהתרחש או שעומד להתרחש'. פירושה של ק�יעה זו היא 
שמידע חדשותי מיסודו מעוגן �מקורות אנושיים, ולכן ניתן לצפות כי ייטה 
לערוצים המאפשרים מגע עם מקורות אלה. ואולם מאז הופעתם של האינטרנט 
ו�סיסי הנתונים נהיה אטרקטי�י �הר�ה לעקוף את המקורות האנושיים ולהשיג 
ונעשים  ומתרח�ים  הולכים  המידע  שמר�צי  ככל  עצמאי,  �אופן  המידע  את 
כ�ר עתה  האינטרנט  שונים,  כפי שמראים מחקרים  כפתור.  �לחיצת  נגישים 
 García & Bienvenido,( לעיתונאים )’indispensable tool‘( 'נעשה 'כלי חיוני

.)2002: 365
שאינו  סף  ולק�וע  כמותית  להכרעה  כאן  להגיע  קשה  חיוני?  כמה  עד 
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שרירותי. ו�כל זאת, אם התפוקה הממוצעת לעיתונאי היא כשני סיפורים ליום 
ע�ודה )כעולה ממחקר זה( ואם השימוש היומיומי �אינטרנט נפוץ �קר� מחצית 
מהעיתונאים )כפי שדיווחו כמה מחקרים אמריקניים(,2 אזי לא יהיה זה �לתי 
�ו  יימצא  חיוני,  הגיוני לצפות, ש�מידה שהאינטרנט אכן נעשה כלי ע�ודה 

שימוש עיתונאי כלשהו לפחות �ידיעה אחת מ�ין כל אר�ע ידיעות. 

שיטת המחקר

הם  ש�הם  עיתונאים,  עם  פנים–אל–פנים  שחזור  �ראיונות  נאספו  הנתונים 
הת�קשו לפרט כיצד הושגה כל ידיעה מתוך מדגם של ידיעותיהם. תשו�ותיהם 

תועדו �שאלונים סגורים כמותניים.
המסורתיות  השיטות  של  מג�לותיהן  על  להתג�ר  כדי  זו  שיטה  פיתחתי 
�עייתיים  נעשים  למשל  ראיונות  עיתונאיים.  ע�ודה  �תהליכי  האמור  �כל 
כאשר המרואיינים עצמם הם מראיינים מקצועיים, ש�כוחם לנחש �קלות את 
התשו�ות ה'נכונות' ולגלוש לתיאורים רוויי תושייה עיתונאית והישגים יוצאי 
כיוון  זו,  מכשלה  למנוע  מסוגלות  זאת,  לעומת  אתנוגרפיות,  תצפיות  דופן. 
עושים  שהם  למה  אומרים,  שעיתונאים  ממה  הדגש  את  להע�יר  ש�כוחן 
מרכזיים  חדשות  ארגוני  מצד  גו�ר  �סירו�  נתקלת  זו  ששיטה  אלא  �פועל; 
)Underwood, 1993: 118(. גם המחקר הזה החל �גישושים ס�י� האפשרות לקיים 
כלל.  �דרך  שליליות  היו  זו  ל�קשה  התגו�ות  א�ל  �עיתונים.  תצפיות 
אלא  הנ�דק  התקשורת  ארגון  מהסכמת  החוקר  את  פוטרים  התוכן  ניתוחי 
שהם מתמקדים �תוצר החדשותי. לעומת זאת, �כל הנוגע לתהליכי הע�ודה 
העיתונאיים, ניתוחי תוכן אינם יכולים להציע יותר מאשר ספקולציות, מאחר 
 Manning, 2001:( שהתהליכים אינם מותירים עק�ות �רורים �תוצר החדשותי

.)48
שכללה  הזאת,  המחקר  שיטת  פותחה  אלה,  מאילוצים  מוצא  למצוא  כדי 

שלושה של�ים של איסוף נתונים )לפני הראיונות עצמם(:
�חירה של עשרה תחומי סיקור �כל אחד משלושת היומונים הפונים אל   .1
הצי�ור הרח� �ישראל: 'הארץ', 'ידיעות אחרונות' ו'מערי�',3 לפי חמישה 
מכלל   63% היו  ד�ר  של  �סופו  שנ�חרו  הסיקור  תחומי  קריטריונים.4 

התחומים שתאמו את הקריטריונים.
זיהוי כל הידיעות החדשותיות שפרסמו כת�ים אלה �משך אר�עה ש�ועות   .2
)מרס 2001(. ה�חירה �תקופה של אר�עה ש�ועות נועדה ליצור איזון �ין 
ל�ין  אחד  מצד  ונסי�ות  מועדים  ממגוון  חדשות  סיפורי  �ייצוג  הצורך 
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הצורך להגיע אל העיתונאים כשזיכרונם עדיין טרי מן הצד האחר, וזאת 
כדי לאפשר שחזור מהימן של פרטי ההתהוות של כל ידיעה. 

הגרלה של 15 סיפורי חדשות לכל עיתונאי מסך פרסומיהם )ממוצע 43,   .3
סטיית תקן 11(. יחידת הניתוח ה�סיסית הייתה המגע �ין עיתונאי ל�ין 

מקור מידע.5
עם  קשריהם  על  לשוחח  העיתונאים  מצד  הסירו�  היקף  את  למזער  כדי 
מקורות המידע שלהם, נק�ע כי הידיעות יהיו אנונימיות, כלומר החוקר יק�ל 
תיאור מפורט של תהליכי ההתהוות של 15 ידיעות א�ל �לי שהוא יודע לאיזו 
ידיעה שייך כל תיאור. לשם כך, הותאמו גם סידורי הישי�ה. הכת� והמראיין 
יש�ו משני צדי שולחן כשמסך חוצץ �יניהם, כדי להסתיר את הידיעות ש�ידי 
העיתונאי. שיתוף הפעולה של העיתונאים היה כמעט מלא.6 כך התאפשר לשחזר 

את תהליכי היצירה של 448 סיפורי חדשות.
ה�עיה ה�אה הייתה לספק פרספקטי�ה היסטורית כיצד הפעילו כת�ים את 
שנ�חרה  התקופה  החדשות.  הטכנולוגיות  של  כניסתן  טרם  התקשורת  ערוצי 
להשוואה הייתה מרס 1981, �דיוק 20 שנה לפני מועד המחקר העיקרי, ו�אותו 
חודש �לוח השנה. פרק זמן זה נ�חר גם משום שמיד לאחריו נקלטה �שימוש 

עיתונאי הטכנולוגיה החדשה הראשונה — מכשיר הזימון )�יפר(.
המאמץ העיקרי �תכנון חלקו ההיסטורי של המחקר היה לשמור על שיטת 
שחזור דומה ככל האפשר למחקר של 2001. ואולם שלוש התאמות היו �לתי 
נמנעות. ראשית, הושמטו כמו�ן הטכנולוגיות שלא היו �שימוש �שעתו. שנית, 
הופחת מספר המרואיינים, �של הקושי לאתר כת�ים מאותם עיתונים ו�עלי 
אותם תחומי סיקור )מר�יתם כ�ר לא ע�דו כעיתונאים פעילים �עת המחקר(. 
הזיכרון  ו�קשיי  שנה(   20( שחלף  הר�  הזמן  �פרק  להתחש�  כדי  שלישית, 
שתי  �ין  ידיעה  �כל  ל�חור   1981 של  הכת�  הת�קש  להצי�,  עלול  שהד�ר 
אפשרויות: למסור תיאור ספציפי של דרכי הפקתה )אם הוא ס�ור כי הוא זוכר 
זאת �מדויק, על אף הזמן שחלף(, או למסור תיאור גנרי של הדרכים להפיק 
ידיעות מאותו הסוג. לדוגמה, כת� משטרה שהת�קש לשחזר כיצד הפיק ידיעה 
על רצח יכול היה לתאר את דרך הסיקור של אותו הרצח, או את הדרך השגורה 

ש�ה נהג לסקר מקרי רצח מסוג זה.
מכלל  �דיוק  אחוז  �אותו  גנרי.  תיאור  הכת�ים  סיפקו  מהידיעות   84%–�
הידיעות טענו הכת�ים כי הם משוכנעים שהשחזור שמסרו הוא מדויק �מידה 

ר�ה, למרות הזמן שחלף.
�רור מאליו כי התיאור הגנרי וההיקף המצומצם של הידיעות )135 ידיעות, 
טווח'  ארוך  'זיכרון  על  ההסתמכות  גם  כמו  עיתונאים(  �ידי תשעה  שנכת�ו 
להחליש  עשויים   7)2001 כת�י  של  יחסית  הטריים  לזיכרונות  מנוגד  )שהוא 
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�שיטות  �מחסור  �התחש�  אך  הנחקרות.  התקופות  �ין  ההשוואה  �סיס  את 
מחקר מוצקות יותר לשחזר דפוסי הפקה �ע�ר, וכן �התחש� �יתרונותיה הלא 
מ�וטלים של השיטה הנוכחית )עדויות מפורטות של הכת�ים הממוקדות �מדגם 
מקרי של ידיעות, שהם עצמם חי�רו, ואשר פזורים �הן 'עוגני זיכרון', כגון 
הנסי�ות והמקורות הנזכרים או המרומזים �ידיעות(, נראה כי אפשר להשתמש 

�נתוני שנת 1981 לשם השוואה זהירה.
�חדר  תצפיות,  חודשי  �שלושה  כאמור  נתמכת  הממצאים  של  הפרשנות 
חדשות של אחד היומונים, וכן �שלושה משרדים של דו�רים ואנשי יחסי צי�ור 

�מגזרים הממשלתי והפרטי.
הנתונים יוצגו וינותחו �אמצעות סטטיסטיקה תיאורית. �עיקר יו�או אחוזי 
ו�כל אחד משני השל�ים החדשותיים.  המגעים שתרם כל ערוץ �כל תקופה 
היתרון של שימוש �אחוזים ככלי מחקר הוא, שהוא מתאר היט� את תמהיל 
הערוצים �כל תקופה, ומאפשר להראות כל ערוץ �הקשר של הערוצים האחרים, 
להשוות �ין ערוצים חדשים ו�ין ותיקים ולהציג �אופן �ולט לעין מגמות של 

המשכיות ושינוי, העומדות �יסוד שאלות המחקר.
האחוזים חוש�ו כמספר המגעים ש�הם נעשה שימוש �טכנולוגיה הרלוונטית 
)או �מק�ץ טכנולוגיות( חלֵקי כלל המגעים ששימשו להשיג את המידע. כל 
מגע עם מקור או כל 'הע�רה' )’Sigal, 1973: 125( )‘transfer( של מידע היו 
ערוץ תקשורת אחד. �של� המידע הראשוני, המונה לעולם רק ערוץ תקשורת 
יכול לגלות לראשונה רק פעם אחת את עצם קיומה  אחד )מאחר שעיתונאי 
זאת, �של�  ידיעה פוטנציאלית(, תועדו כל המגעים �פרוטרוט. לעומת  של 
איסוף המידע )ש�ו יכולים להתקיים מגעים ר�ים( הוג�ל מראש החלל �שאלון 
זו  הג�לה  העיתונאי.  לדעת  �יותר  החשו�ים  אלה  איסוף —  ערוצי  לשלושה 
נ�עה מן הצורך להתחש� �אילוצי משך הריאיון, כדי לא להעמיד את ס�לנותם 
של המרואיינים �מ�חן מפרך מדי. על אף מג�לה זו, הת�רר שכמעט כל מגעי 

האיסוף תוארו �פרוטרוט: 88% �מדגם של 1981 ו–92% �זה של 2001.
�של טי�ו החלוצי של המחקר, לא נעשה �ו שימוש �מ�חני מו�הקות אלא 
כהפרש  חוש�   ,’D-Statistic‘ המתאים,  גודל האפקט  אפקט.  גודל  �חישו�י 
)ראו  המשותפת  התקן  לסטיית  האומדן  חלֵקי  המדגמים  �שני  האחוזים  ש�ין 
נוסחה �הערות ללוח 2(. מקו�ל לראות �אפקט �שיעור של 0.20 כקטן, �שיעור 

.)Cohen, 1992( 0.50 כ�ינוני ו�שיעור 0.80 כגדול
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ממצאי המחקר

 448(  2001–� לידיעה  �ממוצע  ערוצים   2.62–� הכת�ים  השתמשו  ככלל, 
ידיעות המ�וססות על 1,175 מגעים( לעומת 2.24 ערוצים �–1981 )135 ידיעות 

המ�וססות על 302 מגעים(.
המקרים הפשוטים הם אלה ש�הם התקיים �ין המקור ל�ין העיתונאי מגע 
מגע  כלומר  הידיעה;  הכנת  של  השל�ים  מ�חינת  אחת  �רורה  פונקציה  �על 
או  הראשון(  המקור  עם  )מגע  ראשוני  מידע  גילוי  לצורכי  ורק  אך  ששימש 
ואילך(.  )מגעים עם המקור השני  ורק לצורכי איסוף מידע  מגע ששימש אך 
אלא ש�כמחצית הידיעות )52%( נגלה דפוס שלישי: המגע עם המקור הראשון 
לפחות.  המידע  מאיסוף  קצת  ושל  ראשוני  מידע  של  שילו�  הני�  �ידיעה 
פעמיים  ערוץ  אותו  נכלל  כפולה,  הייתה  מידע  אותו  של  שהפונקציה  כיוון 

�ניתוח — הן כערוץ מידע ראשוני והן כערוץ איסוף מידע.8
התרומה של כל ערוץ להשגת הידיעות המתפרסמות מוצגת �נפרד למידע 
ראשוני )תרשים 1א( ולאיסוף המידע )תרשים �1(. הערוצים החדשים מרוכזים 

�צדו הימני של כל תרשים ואילו הוותיקים �צדו השמאלי.
ללא  נותרה  החדשות  מהטכנולוגיות  אחת  לא  אף  כי  מלמדים,  הממצאים 
�של�  לפחות  המגעים  מן  ל–15%   3% �ין  תרמה  מהן  אחת  כל  כלל.  שימוש 
אחד — גילוי המידע הראשוני או איסוף המידע. ככלל, דפוסי השינוי �ולטים 
יותר �של� המידע הראשוני )ש�ו תרמו הטכנולוגיות החדשות כמחצית מכלל 
השאלה  �ל�ד(.  כשליש  תרמו  הן  )ש�ו  המידע  איסוף  �של�  מאשר  המגעים( 

המתעוררת כאן היא כיצד יש להחשי� את הטלפון הסלולרי?
אף שמדו�ר �טכנולוגיה חדשה המאפשרת ניידות, הרי שלפחות מ�חינת 
הסלולרי  הטלפון  מילא  לא  עיתונאים,  ו�ין  מקורות  �ין  ההתקשרות  דפוס 
פונקציה שונה �אופן מהותי מהטלפון הקווי, לפחות �עת המחקר. אם נצרף 
את הטלפון הנייד לטכנולוגיות הוותיקות, חלקן של הטכנולוגיות החדשות אף 
יוסיף ויצטמצם ל–36% ממגעי המידע הראשוני ול–20% ממגעי האיסוף �ל�ד. 
כך או כך, גודל האפקט של אימוץ הטכנולוגיות החדשות �של� איסוף המידע 
החדשות  הטכנולוגיות  מכלול  את  �וחנים  כאשר  הן  ל�ינוני,  קטן  �ין  הוא 
הסלולרי  הטלפון  ללא  אותן  �וחנים  כאשר  והן   )D-Statistic = 0.37(

 .)D-Statistic = 0.39(
התמונה מוסיפה להת�הר, כאשר מק�צים את הערוצים השונים לקטגוריות 
רח�ות יותר, כדי להשי� על שאלות המחקר הראשונה והשנייה, כמוצג �לוח 

.2
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 לוח 2: השימוש העיתונאי בטיפוסי ערוצים שונים

בשלב גילוי המידע הראשוני
גודל אפקט מדגם 2001 מדגם 1981

אחוז מספר אחוז מספר טיפוס הערוץ
-0.19 14% 61 20% 27 מגעים �לתי מתווכיםא
-0.43 40% 179 61% 82 מתווכי–טלפון�
0.63 41% 183 12% 16 מתווכי–טקסטג

-0.05 6% 25 7% 9 אחרד
100% 448 100% 135 סך הכול

בשלב איסוף המידע
גודל אפקט מדגם 2001 מדגם 1981

אחוז מספר אחוז מספר טיפוס הערוץ
-0.32 14% 127 27% 64 מגעים �לתי מתווכיםא
-0.06 60% 526 63% 152 מתווכי–טלפון�
0.37 25% 217 10% 24 מתווכי–טקסטג
0.01 1% 8 1% 2 אחרד

100% 878 100% 242 סך הכול

הערה: הנתונים כוללים את כל המגעים של גילוי המידע הראשוני ועד שלושה מגעי 
איסוף שהיו החשו�ים �יותר לדעת העיתונאי.

�לתי מתווכיםא: מפגשי פנים–אל–פנים ונוכחות �זירות אירוע.
מתווכי–טלפון�: קווי וסלולרי.

מתווכי–טקסטג: אינטרנט, דואר אלקטרוני, דואר, ארכיון ומסמכים.
אחרד: פרסום �כלי התקשורת, היסק של העיתונאי.

חלֵקי  המדגמים  �שני  האחוזים  ש�ין  כהפרש  חוש�   )D-Statistic( האפקט  גודל 
האומדן לסטיית התקן המשותפת. נוסחת החישו�:

P1 - P2
               

))n1–1(*p1)1–p1( + )n2–1((*p2*)1–p2( / n1+n2–2(
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מדיאטיזציה
�לתי  ערוצים  לעומת  מתווכי–טכנולוגיה  למגעים  נגעה  הראשונה  השאלה 
הירידה  אף  על  פנים–אל–פנים(.  וראיונות  אירוע  �זירות  )נוכחות  מתווכים 
הקלה �היקף המגעים ה�לתי מתווכים, המתרכזת שלא כמצופה �של� איסוף 
המידע דווקא )ירידה של 13%, גודל אפקט = 0.32-(, התמונה הכללית מעידה 
נראה  מתווכי–הטכנולוגיה,9  הערוצים  כל  את  נסכם  אם  יצי�ות.  מגמת  על 
 86%–� כך  כלשהי.  טכנולוגיה  עמדה  המגעים  של  המכריע  הרו�  שמאחורי 
גילוי המידע הראשוני )לעומת 79% שני עשורים קודם לכן( ו�–85%  ממגעי 
ממגעי איסוף המידע )לעומת 73% �ע�ר(. �התחש� �מג�לות המתודולוגיות 
נכון  של ההשוואה, לא מומלץ לעשות דרמטיזציה של ה�דלים קטנים אלה. 
יותר לטעון, כי הדפוס העיתונאי הדומיננטי נותר כמעט �לא שינוי, ושהוא 
�נוי על ניצול אותן הטכנולוגיות הקיימות �כל תקופה, כדי לעשות את מר� 
פיזית. אפילו �תקופה המוקדמת, ש�ה  נוכחות  ללא  הע�ודה העיתונאית — 
היה השימוש �טכנולוגיות כתחליף נוכחות פחות נוח ופחות אמין,10 הופק רו�ן 

המכריע של החדשות �דרך זו.
חוץ  כלפי  להלל  כת�ים  של  הנטייה  �ין  הפער  את  כן  אם  נס�יר  כיצד 
להשתמש  מר�ים  הם  היומיומית  ש�פרקטיקה  �עוד  הרגליים',  'ע�ודת  את 

�טכנולוגיות כתחליפי נוכחות?
קיימת נטייה ט�עית, אפילו פיתוי מסוים, לראות �פער זה עדות ניצחת 
לעצלותם של העיתונאים. אלא שעצלות יכולה לאפיין נציג כזה או אחר של 
מפנה  הוא  זו,  �דרך  פועל  �כללו  יד  משלח  כאשר  זאת,  לעומת  יד.  משלח 
אותנו לחפש הס�ר מפתה פחות ורציני יותר מאשר עצלות גרדא. לכן עדיף 
עיתונאים  �קר�  מקו�לת  לנורמה  עדות  מתווך–הטכנולוגיה  �סיקור  לראות 
)כמו גם �קר� המקורות, שמוסרים להם את המידע מן הקצה האחר של הערוץ 

הטכנולוגי(, הקו�עת כיצד יש לסקר התרחשויות �ס�י�ה טכנולוגית.
יד  משלח  היא  עיתונות  כי  מלמדים,  אלה  נתונים  יותר  המופשטת  �רמה 
הפועל יותר �זמן מאשר �מרח�. ממד הזמן מצי� לעיתונות אתגר כה גדול, 
�ע�ור  עיקרית  התמודדות  לזירת  הופך  שהוא  עד  הפרסום,  תדירות  מתוקף 
העיתונאים. לעומת זאת, ממד המרח�, ש�ו פזורים אירועים ומקורות מידע, 
נתפס �דרך כלל יותר כאילוץ עיתונאי לחמוק ממנו מאשר כאתגר להתעמת 

עמו.
לכך יש משמעות אפיסטמולוגית, כלומר כזו המעצ�ת את טי�ו של הידע 
ל�ין  הכת�ים  �ין  מקשרות  רק  לא  טכנולוגיות  הרחוק,  �טווח  העיתונאי. 
ה'מציאות' אלא גם מנתקות אותם ממנה. הסתמכות יומיומית על טכנולוגיות 
מצרה את החלון העיתונאי אל ה'מציאות', ומצמצמת את ה'נוכחות הח�רתית' 



צ�י רייך 140

�כוחה   ;)Rogers, 1986: 52( מקורותיהם  ושל  שלהם   )‘social presence’(
לגרום להם לא�ד את ה'סינרגיה שמגיעה מאינטראקציות אנושיות יצירתיות 
ולעתים מקריות' )Christopher, 1998: 124( ולעודד חוסר שקיפות וטשטוש 
 Russell,( 'ס�י� המרחק הר� שקיים �דרך כלל �ין העיתונאים ל�ין ה'שטח
Zelizer, 1990 ;1999(. לא כל שכן שימוש �טכנולוגיות, כדי לזייף נוכחות 
את  שהונה  �לייר,  ג'ייסון  טיימס',  יורק  'הניו  כת�  שעשה  כמו  עיתונאית, 

עורכיו ואת קוראיו �דרך זו.11 

טקסטואליזציה
שאלת המחקר השנייה נוגעת ליחס �ין המגעים �טלפון ל�ין המגעים ש�הם 
�טלפון,  השימוש  כצפוי,  כתו�.  כטקסט  העיתונאי  אל  מגיע  הגולמי  המידע 
פיזית  נוכחות  ללא  מידע  להשיג  �עצם שאפשרה  היחידה  הטכנולוגיה  �ע�ר 
�שטח, פוחת �משך הזמן, �עוד השימוש �מידע הטקסטואלי גו�ר. שינויים 
)טלפון הראשוני  המידע  גילוי  �של�  זה  את  זה  ותואמים  �ולטים  הם  אלה 
21%-, טקסט 29%+( ופחות �של� האיסוף )טלפון 3%-, טקסט 15%+(. גם גודל 

האפקט מעיד על מגמה זו.12
המשמעות של נתונים אלה היא, שחדשות הן עדיין תופעה של משא ומתן 
ידיעות ר�ות,  ו�ין עיתונאים, לפחות �של� האיסוף.  או מיקוח �ין מקורות 
אם לא מר�יתן, עדיין נכת�ות אפוא �אותה תנוחה קלסית, שנראית �סרטי 
קולנוע ונראתה גם �תצפיותי: ראשו/ה של העיתונאי/ת מוטה �זווית, כשהוא 
לוחץ את שפופרת הטלפון כנגד כתפו/ה, �עוד האצ�עות עסוקות �הקלדה. 

פעם �מכונת הכתי�ה, כיום �מקלדת המחש�. 
כל  לה�נה  קל  היה  עיתונאי  ע�ודה  ככלי  �טלפון  מאוד  הנרח�  השימוש 
)Webb( הת�דח פעם, כי 'ספר על טכניקות  ו�  יוג'ין  חלופות.  היו  לא  עוד 
 cited( 'איסוף מידע עיתונאיות יכיל רק שני פרקים: הטלפון — וכל השאר
by Strentz, 1989: 59(. את קסמו העיתונאי של הטלפון הס�ירו חוקרים שונים 
�מידיותו כערוץ אורלי )McLuhan, 1964: 214(; �יעילותו לראיונות קצרים 
וממוקדים )Strentz, 1989: 59(; �אפשרות לשוחח �אמצעותו עם מקורות מידע 
 Tuchman, 1978: 65;( �ס�י�ה  המצויים  מעיתונאים  זהותם  הסתרת  מתוך 
Tunstall, 1971: 127(; ו�כך שהוא הולם סגנון ע�ודה עיתונאי 'כ�ול–שולחן' 

.)Manning, 2001: 105( )desk-bound(
אלא שהישרדותו של הטלפון ככלי ע�ודה עיתונאי עיקרי �ס�י�ה המוצפת 
�טכנולוגיות חלופיות מזמינה �חינה חוזרת ומקיפה של תפקידה העיתונאי של 
טכנולוגיה זו, ושל ההטיות האפשריות שהיא מ�יאה אל הע�ודה העיתונאית 
ואל טי�ו של המידע העיתונאי הנרכש �דרך זו. �חינה מחודשת זו צריכה לכלול 
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כמו�ן גם את הטלפון הנייד, שככל הנראה הזרים נעורים חדשים לטכנולוגיה 
הוותיקה )אם כי, כפי שנראה �תרשימים 1א ו–�1, הטלפון הקווי כשלעצמו 

הוא עדיין כלי עיתונאי חיוני(.
�שונה מאיסוף המידע, של� המידע הראשוני נעשה יותר ויותר טקסטואלי. 
לכאורה אין כאן כל �עיה. מידע טקסטואלי יכול להיות סימן היכר לע�ודה 
עיתונאית מופתית, המער�ת תחקירים מ�וססי מסמכים ונתונים, איסוף ראיות 
קפדני והדלפות ענקיות �נוסח 'מסמכי הפנטגון'. אלא שלפי נתוני המחקר, 
המקורות  נדירה.  עיתונאית  תופעה  הם  �טקסט  כאלה  הרואיים  שימושים 
מדליפים  אינם  טקסט  של  גדולות  כמויות  שמייצרים  היחידים  האנושיים 
מסתוריים של מסמכים הרי חשי�ות, אלא דו�רים ואנשי יחסי צי�ור.13 פירושו 
 Koch, 1991:( 'של ד�ר שהשימוש �פועל �טקסט איננו מן הסוג שטום קוץ
91( ערג אליו. �עוד שאצלו הטקסט נועד לשמש לחקר גרסאותיהם של מקורות 
הטקסט  הכת�ים,  את  לחזק  �מקום  דווקא.  להג�ירן  משמש  הוא  כאן  מידע, 

משמש לחזק את מקורות המידע ואת אנשי התדמית המשרתים אותם.
לטקסט, כפי שהת�רר �תצפיותי, יש תפקיד אסטרטגי �פס הייצור הפנימי 
שליטה  תדמית  אנשי  לאותם  מאפשר  הוא  ודו�רות.  צי�ור  יחסי  משרדי  של 
ניסוח,  ומחוש�ת היט�, שעו�רת תהליכי  �תהליך ההכנה של גרסה מעו�דת 
מופצת  כך  ואחר  לקוחותיהם,  ידי  על  אישורים  של  ושרשרת  מחודש  ניסוח 
�אופן אחיד ונרח� לכת�ים שונים. נוסף על כך, הטקסט מאפשר לאנשי יחסי 
צי�ור לדחוס את שני השל�ים של גילוי המידע הראשוני ואיסוף המידע לתוך 

טרנסאקציה אחת14 של מידע ארוז, ולכאורה מוכן לשימוש עיתונאי.

אימוצו של האינטרנט
לראות  שאפשר  כפי  �אינטרנט.  לשימוש  נוגעת  השלישית  המחקר  שאלת 
�תרשימים 1א ו–�1 היה האינטרנט מעור� רק �–4% מגילוי המידע הראשוני 
ו�–3% מאיסוף המידע. �סך הכול הייתה הרשת מעור�ת �שני השל�ים �–29 
ידיעות, שהן 6.5% מהמדגם — הר�ה מתחת לסף המצופה של ר�ע מהידיעות.

הד�ר עשוי ללמד, כי לפחות �עת המחקר ולפחות �מקרה של העיתונות 
הידיעות  את  �אמצעותו  להשיג  חיוני'  'כלי  האינטרנט  היה  לא  הישראלית 

המתפרסמות.
אלקטרוני,  �דואר  השימוש  את  כך  על  נוסיף  אם  קלות  התמונה משתנה 
שהיה מעור� �–40 ידיעות, שהן 9% מכלל המגעים. אף שהאינטרנט והדואר 
האלקטרוני נראים �מ�ט ראשון כפונקציות שונות של אותה פלטפורמה, הם 
שהאינטרנט  מאחר  �מהותן,  הפוכות  כמעט  עיתונאיות  פרקטיקות  מייצגים 
הוא כלי לחיפוש מידע פעיל שיוזם הכת�, �עוד שהדואר האלקטרוני משמש, 
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מת�רר, ככלי לק�לה פסי�ית של חומרים יזומי מקורות. למעט מקרה אחד, לא 
קרה שדואר אלקטרוני יוצא, ששיגר הכת�, חזר ו�ו מידע שהגיע לפרסום. 

�רשת,  הנרח�  השימוש  �ין  הניכר  הפער  את  להס�יר  נוכל  כן  אם  כיצד 
שעליו דווח �מחקרים האמריקניים, ל�ין השימוש המוג�ל שתואר כאן?

אפשר ל�חור �הס�ר תלוי–תר�ות, שלפיו �שווקים לשוניים זעירים, כגון 
זה הישראלי, הדיפוזיה של השימוש העיתונאי �רשת תיטה לפגר �אופן יחסי 
לדיפוזיה שלו �שווקים דו�רי אנגלית, ש�הם היצע המידע הפוטנציאלי גדול 
הר�ה יותר. אפשר גם להציע הס�ר טכנולוגי: �עת המחקר, מספר משתמשי 
�ארצות   51% לעומת  האוכלוסייה  מכלל   32%–� נאמד  �ישראל  האינטרנט 
לעומת  �הר�ה  קטן  להיות  צפוי  העיתונאים  �קר�  שהפער  אלא  ה�רית.15 
כלל האוכלוסייה, אם �כלל היה כזה, מאחר שלכל העיתונאים שנ�דקו היה 
חי�ור לרשת, �מערכת העיתון, ��ית או �שניהם. לכן, הזמינות של המידע 
הגולמי �שפות השונות נראית כהס�ר משכנע יותר לה�דלים �היקפי השימוש 

�אינטרנט.
הס�ר אחר, מקצועי, שאולי נראה מ�טיח משני קודמיו, נוגע לחולשותיה 
הנלה�ים  ש�חוקרים,  ה�ולטים  אפילו  עיתונאי.  מידע  כמקור  הרשת  של 
 'additional( נוסף'  'כלי  עדיין  היא  כי  הודו  �רשת,  העיתונאי  מהשימוש 
’tool( �תי�ת הכלים העיתונאית )Pavlik, 2001: 81(, וכי היא משמשת �עיקר 
)כגון אלה הטעונים  כת�ים מיוחדים )עיתונאים חוקרים( לסיפורים מיוחדים 
תצוגה גרפית, פרסונלזיציה או לוקליזציה( �נסי�ות מיוחדות, למשל �שעות 
 Garrison, 1995: 5;( שקשה להשיג �הן מקורות אנושיים או �חדשות פורצות
 Pavlik, 2000: 232; Middleberg & Ross, 1999, cited by Pavlik, 2000:

.)36; García & Bienvenido, 2002: 362
של  האמינות  �מג�לות  גם  מוס�ר  להיות  עשוי  �רשת  המועט  השימוש 
 García & Bienvenido, 2002: 365; Pavlik, 2001:( �ה  המוצע  המידע 
ו�מ�חר המוג�ל של חדשות מקוריות, שאינן �גדר פרסום ממוחזר   )61, 81
או פרסום מיד שנייה לפחות.16 כמו כן, האינטרנט עלול להרתיע עיתונאים 
משום שחסרות לו אותן התכונות שגורמות לעיתונאים להסתמך על מקורות 
אנושיים: אי–אפשר להתמקח עם האינטרנט על גרסתו ולא לחלוק עמו �אופן 
ממשי את האחריות לפרסום. המידע �רשת סו�ל גם ממג�לות התאמה לצרכים 
מציעה  הרשת  אזי  טלוויזיה,  סדרות  של  �מונחים  להשתמש  אם  חדשותיים. 
את הפרקים הקודמים של הסדרה או לכל היותר, את הפרק העכשווי, �עוד 

העיתונאים מעוניינים �דרך כלל �פרק ה�א.
אי–אפשר להתעלם מכך שהמחקרים האמריקניים והמחקר הזה מ�וססים על 
שיטות מחקר שונות. �עוד שהמידע כאן מ�וסס על �דיקה מדוקדקת של השימוש 



143מהפכה טכנולוגית �עיתונות? רו� המידע החדשותי עדיין זורם �טלפון )ו�נייד(

�שימושים  האמריקניים  המחקרים  עסקו  ספציפיות,  �ידיעות  �רשת  �פועל 
מוצהרים �אופן כללי. שימושים אלה עוסקים �פונקציות עיתונאיות, שאינן 
מותירות �הכרח עק�ות �ידיעות המתפרסמות �סופו של ד�ר. הם גם פתוחים 
�ייחוד �תקופה  עושים �רשת,  �ד�ר השימוש שהם  העיתונאים  להפרזה של 
ש�ה טכנולוגיה חדשה למשעי זו גררה ציפיות ג�והות כמפתח להחייאת 'תור 

.)Gans, 2003: 42( הזה�' של העיתונות האמריקנית
לפי ההס�ר התר�ותי, השימוש �רשת עשוי לג�ור �ר�ות הזמן. לפי ההס�רים 
המקצועי והמתודולוגי, הזמן לא יג�יר �הכרח �אופן ניכר את השימוש �רשת. 
עוד �אשר לעתיד, אפשר להעריך כי לדואר האלקטרוני פוטנציאל לקני�ליזציה, 
שתכרסם �טכנולוגיות הטקסטואליות ה'מזדקנות' כגון הפקסימיליה ומכשיר 
השלישי  מהדור  סלולריים  טלפונים  עיתונאי  �שימוש  שייקלטו  ככל  הזימון. 
�דואר  משתמשים  עיתונאים  יותר  שנראה  ס�יר  מתוחכמים,  יד  כף  ומחש�י 
אלקטרוני נייד; אלא שגם אם תתממש תחזית זו, צפוי שהוא ישמש יותר כערוץ 
כערוץ  מאשר  עצמאי,  עיתונאי  ע�ודה  תהליך  שמניע  ראשוני,  מידע  לגילוי 

איסוף מידע, שנגמר �סופו של ד�ר �פרסום.

סיכום

מצטייר  החדשותי  המידע  �הפקת  החדשות  הטכנולוגיות  שמילאו  התפקיד 
�מחקר הנוכחי כמהפכה שמרנית. כמו שאפשר לראות �לוח 2, רו� השינויים 
לאורך זמן מתאפיינים �גודל אפקט קטן. רק �קטגוריה אחת )הטקסטואליזציה 
היה  אילו   .)0.63( לגדול  �ינוני  �ין  הוא  האפקט  גודל  הראשוני(  המידע  של 
ההפך הנכון, והטכנולוגיות החדשות אכן היו יוצרות שינוי מהפכני �ע�ודת 
זאת ��הירות,  היו משנות אותה כלל, היה עלינו לראות  החדשות, או שלא 

למרות המג�לות המתודולוגיות של ההשוואה �ין התקופות.
ההי�ט המהפכני שה�יאו הטכנולוגיות החדשות לע�ודת העיתונאים ניכר 
�לא  נותרה  החדשות  מהטכנולוגיות  אחת  לא  אף  הראשונה,  תופעות:  �שתי 
שימוש עיתונאי כלל; והשנייה, תרומתן של טכנולוגיות אלה היא ג�והה �אופן 

יחסי �של� המידע הראשוני, שככלל פתוח יותר לחידושים טכנולוגיים.
ההי�ט השמרני נראה �שילו� של שתי תופעות גם כן: ראשית, הכת�ים 
ד�קים �ערוצים הוותיקים. שנית, הם משתמשים גם �ערוצים החדשים �אופן 
שהוא יותר הסתגלותי מאשר מהפכני. הדרך ש�ה עיתונאים ומקורות מתקשרים 
�יניהם �אופן יומיומי מעידה כי שני הצדדים מחשי�ים פחות את התחכום ואת 
העדכניות של טכנולוגיות התקשורת, ויותר את מידת התאמתן למערכת של 
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ליחסים  הנלווים  והאילוצים  הצרכים  ההעדפות,  על   — מקור–עיתונאי  יחסי 
אלה.

נמצאו  �טכנולוגיה,  שחלו  הגדולים  השינויים  אף  על  אחרות,  �מילים 
)Koch, 1991: 118( העיתונאית  �'מתודולגיה'  יחסי  שינויים מועטים �אופן 
של הפקת המידע �פועל. כת�ים מוסיפים להסתמך �שיעור מוחץ על מקורות 
אנושיים17 )למרות הזמינות והאטרקטי�יות הגו�רות של טכנולוגיות עוקפות 
מקורות(; לקיים קשרים, לפחות �של� האיסוף, �אמצעות ערוצים מאפשרי 
ולהשתמש  טקסטואליות(;  טכנולוגיות  של  הגו�ר  ההיצע  )למרות  מיקוח 
�טכנולוגיה כתחליף לנוכחות פיזית �היקף שאינו שונה מהותית מ�ימים ע�רו 

)למרות הפיתוי הגו�ר מצד תחליפי נוכחות חדשים(.
כל זה אינו פוסל את האפשרות שלטכנולוגיות נודעת השפעה עקיפה על 
כאן.  שנ�חנו  המתפרסמים,  �תכנים  ישירות  נראית  שאינה  החדשות,  ע�ודת 
הטכנולוגיות החדשות קרו� לוודאי שינו את הדרכים ש�הן העיתונאים עצמם 
ומתקשרים  ומתחריהם  עמיתיהם  פרסומי  אחר  עוק�ים  �מתרחש,  מתעדכנים 
עם מערכות החדשות. הן שינו את הדרכים ש�הן עיתונאים משגרים, מחפשים 

ומאחסנים מידע.
עיתונאים  �ין  משופרת  תקשורת  תשתית  מציעות  החדשות  הטכנולוגיות 
ו�ין מקורות המידע שלהם,18 המאפשרת לעיתונאים להשיג יותר מידע �פחות 
זמן. הן גם מציעות רה–קונפיגורציה של ה'מציאות' העיתונאית, ומעניקות לה 
ממשק חדש או 'נוף מנטלי' חדש, שיש �ו רוויית–יתר )supersaturation( של 

.)Gitlin, 2001( מסרים מתווכי–טכנולוגיה
לפחות  טעו,  הנראה  ככל  ה'רפורמיסטים'  כאן,  שהוצגו  הממצאים  לפי 
�מקרה הנ�דק. �כך אין כדי להעיד �הכרח שהצדק הוא עם ה'מסורתיים' �ל�ד, 
מאחר שע�ודת החדשות �טלוויזיה, כמו שטוענים מי שכונו כאן ה'סלקטי�ים', 
אלה  שינויים  אם  לק�וע  כדי  יידרש,  מחקר  עוד  דרמטית.  �מידה  השתנתה 
�הפקה הטלוויזיונית אינם מוג�לים להשגת צילומים וסאונד, �עוד שהמידע 
החדשותי עצמו עדיין נגלה ונאסף �אופן שאיננו שונה מהותית מכפי שנמצא 

�קר� כת�י העיתונות המודפסת.
זה  �מחקר  שעלתה  התמונה  מידה  �איזו  לק�וע  כדי  יידרש,  מחקר  ועוד 
�ני  נתונים  היעדר  למרות  לארץ.  �חוץ  העיתונאית  המציאות  את  מייצגת 
השוואה, יש כמה סימנים לכך שלפחות מקצת הנתונים שנאספו כאן מאפיינים 
�ספרות  עדויות  כמה  יש  ו�ספרד.  ��ריטניה  ה�רית,  �ארצות  עיתונאים  גם 
 ;)Manning, 2001: 79; Pavlik, 2000: 230( �אשר למרכזיותו של הטלפון 
�אשר לשימוש המוג�ל �אינטרנט לאיסוף מידע עיתונאי; ו�אשר לשימוש הנדיר 
�נוכחות פיזית, כפי שתואר לעיל. המחקר ההשוואתי הקיים אינו מסייע כאן 
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�מידה ניכרת, מאחר שאין הוא מסיק מסקנות חותכות אם המשותף לתר�ויות 
 Gaunt, 1990; Patterson, 1998;( עיתונאיות שונות עולה על המפריד �יניהן

.)Weaver, 1998: 455
עד ל�יצוע מחקר השוואתי מדוקדק, אין הצדקה לפטור את המקרה הישראלי 
עיתונות  של  המער�יים  מהמודלים  ניכר  �אופן  החורג  טיפוס  שמייצג  כמי 
מודרנית, חופשית ותחרותית. העיתונות הע�רית �ישראל היא ��עלות פרטית, 
נשלטת �ידי ח�רות משפחתיות, ומרוכזת מאוד: �תקופה ש�ה נערך המחקר היא 
שירתה אוכלוסייה של כשישה מיליון איש �אמצעות אר�עה יומונים כלליים 
�ל�ד, כולם ממוקמים �רדיוס של פחות מחמישה קילומטרים �עיר תל א�י�.

אף שנותרו �ישראל שרידים אחדים של המודל 'האוטוריטרי', ששורשיהם 
�ראשית ימי המדינה )Caspi & Limor, 1999: 172(, מג�לות פוטנציאליות 
על חופש העיתונות חלות רק �סיפורים מעטים ורגישים �נושאי חוץ ו�יטחון, 
הנתונים לצנזורה. ואולם 'טווח הדיווח המותר הינו רח�'19 ומרח� השיפוט של 
הצנזורה הולך ומצטמצם �ידי �ית המשפט העליון. מגמה זו מצטרפת לתנועה 
מתמדת לע�ר יותר דמוקרטיה, יותר טכנולוגיה ויותר תחרות; לע�ר אימוץ 
פורמטים מער�יים ואמריקניזציה של הנורמות העיתונאיות, דפוסי הע�ודה, 

.)Caspi & Limor, 1999: 170( סגנונות הכתי�ה ושיטות השיווק
גם אם נסכים כי למקרה הישראלי מאפיינים ייחודיים, הדרכים שמאפיינים 
אלה אמורים להשפיע על השימוש של עיתונאים ישראליים �טכנולוגיות אינן 
�רורות. יתר על כן, הגיוני לצפות כי כת�ים �תר�ויות אחרות, שהם מעודכנים 
טכנולוגית ופועלים �ס�י�ות תחרותיות, ידמו יותר לכת�ים הישראלים �דרך שהם 
משתמשים �טכנולוגיות מאשר �תכנים שהם מפיקים �אמצעותן, �הנחה שהתוכן 

פתוח יותר להשפעות של גורמי תר�ות מקומית מאשר השימוש �טכנולוגיות.
מחקר השוואתי עשוי להשתמש �מתודולוגיה שפותחה כאן, כדי להשוות את 
הנתונים לאלה של תר�ויות אחרות, תקופות אחרות, מדיה אחרת ותפקידים 
זאת  לעשות  יוכל  הוא  חוקרים.  עיתונאים  של  אלה  כגון  אחרים,  עיתונאיים 
אולי �קנה מידה רח� מזה שהתאפשר �מחקר הזה, ולכלול יותר כת�ים ש�אים 

מיותר תחומי סיקור, מתוך הקטנת היקף הידיעות לעיתונאי.
שיטת המחקר עשויה לאפשר חדירה שיטתית לרמת המיקרו של הע�ודה 
העיתונאית ולמרח� החסוי �דרך כלל, ש�ו מקורות ועיתונאים מחליפים מידע. 
היא יכולה להציע אפשרויות משופרות לא רק לחקר טכנולוגיות תקשורת אלא 
מקורות  יחסי  של  הי�טים  לר�ות  �כלל,  העיתונאיים  הע�ודה  לתהליכי  גם 
ועיתונאים, יוזמה תקשורתית ו�ניית סדר יום. הנתונים ש�כוחה לספק נהנים 
והן �עדויות של העיתונאים  ידיעות ספציפיות  מעיגון כפול, הן �מדגם של 

שהפיקו אותן.
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אחרית דבר

�שעה שמאמר זה יורד לדפוס )ינואר 2007(, הושלמה ע�ודת השדה של מחקר, 
שחזר ו�חן �אותה שיטת מחקר שננקטה כאן, את השימוש �ערוצי תקשורת 
ראשוני  ניתוח  ו�רדיו.  המקוונת  המודפסת,  �עיתונות  כת�ים  �קר�  שונים 
הטלפון  �תוקף:  עודם  כאן  שתוארו  העיקריים  הממצאים  שלושת  כי  הראה, 
האינטרנט  ואילו  המו�ילה,  העיתונאית  הטכנולוגיה  נותרו  הנייד  והטלפון 

והסיקור ה�לתי אמצעי נותרו �שוליים.

הערות
מקמנוס מציע גם של� שלישי, סלקציה, שאינו רלוונטי למחקר זה, המתמקד �חדשות   1

שכ�ר פורסמו וממילא ע�רו סלקציה.
טענו  אחד,  מקור  לפי  האמריקאים,  מהעיתונאים  חצי  כמעט  העשרים  המאה  �שלהי   2
 Middleberg & Ross, 1999, cited by Pavlik,) יום  מדי  �רשת  משתמשים  הם  כי 
230 :2000) מקור אחר אמד את השימוש היומיומי �רשת �כשני שלישים מהעיתונאים 

(Garrison, 2001: 227)
מאחר שעל מר�ית תחומי הסיקור ממונה כת� אחד �ל�ד, חשיפת התחומים שהשתתפו   3
�מחקר תהיה �גדר הפרה של החיסיון שהו�טח להם. לכן, אין לפרט כאן את רשימת 

התחומים.
�חירת הכת�ים נעשתה על פי חמישה קריטריונים: 1. �עלי תחומי סיקור מרכזיים,   4
�עמודי  מתפרסמות  ידיעותיהם  מר�ית   .2 היומונים;  �שלושת  �כת�ים  המאוישים 
 .4 משניים;  סיקור  תחומי  ללא  מלאה,  �משרה  חדשות  כת�י   .3 והכלכלה;  החדשות 
נוהגים להסתמך �מידה ר�ה על מקורות מידע ולא על שימוש משני �תקשורת ההמונים 
)למשל כמקו�ל �סיקור חוץ ואצל כת�ים לענייני חרדים, ער�ים ושטחים(; 5. מפרסמים 
לפחות 12 סיפורים חדשותיים �חודש. התחומים נ�חרו �סופו של ד�ר לפי קריטריונים 
אלה ולפי שיקולי מרכזיות וייצוגיות. �מקרים המעטים ש�הם יותר מכת�/ת אחד/ת 
הגאוגרפי,  התחום  את  השניים.  מ�ין  ה�כיר/ה  נ�חר/ה  סיקור,  תחום  על  הופקד/ה 

הכולל 12—14 תת–אזורים, ייצגו שלושה כת�ים מעיר אחת �גודל �ינוני. 
�אופן אידאלי היה עדיף לדגום ידיעה אחת לכל עיתונאי. אלא ש�מהלך המשא ומתן   5
המוקדם עם הכת�ים �זמן תכנון המחקר הת�רר כי לא יסכימו לכך. מ�חינתם נדרשו 
ידיעות ר�ות )המספר 15 הש�יע את רצונם(, כדי להסיר מל�ם את הדאגה שמא יצליח 
מי  לגלות  וכך  ששוחזרו  הידיעות  ל�ין  תיאוריהם  �ין  מ�וסס  �אופן  להצלי�  החוקר 

המקור. 
שני כת�ים מתוך 30 סיר�ו להשתתף �מחקר והוחלפו; פעם �כת� זוטר מאותו תחום   6
סיקור ופעם �כת� מתחום סיקור מק�יל. �אר�ע מ�ין 448 הידיעות סיר�ו הכת�ים 
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להשי� על כמה שאלות.
אף ששיקול טריות זיכרונם של הנ�דקים לא היה מהותי וגם לא אפשרי מתוקף הנסי�ות   7
�מדגם של 1981, היה הוא מהותי �נוגע למדגם של שנת 2001. לפרק הזמן של אר�עה 
ש�ועות יש לפיכך יתרון לא רק מ�חינת מהימנות השחזור אלא גם מ�חינת מחקרים 
עתידיים, שייעשו �ין אם �ידי המח�ר עצמו ו�ין אם �ידי חוקרים אחרים, כדי להשוות 

�ין תר�ויות או להשוות לאורך זמן.
מגע 'משול�' מכיל את המרכי�ים של שני השל�ים. הוא כולל מרכי� של מידע ראשוני,   8
כיוון שלפניו לא היה לכת� מושג על עצם קיומה של הידיעה הפוטנציאלית. כמו כן, 
תמצית המידע עשויה להגיע תחילה, �ין אם �יוזמת המקור )למשל �כותרת של הודעה 
לעיתונות( ו�ין אם �יוזמת העיתונאי, ששואף לשפוט את הערך החדשותי של הידיעה 
המגע  של  הרעיון  המידע.  �איסוף  ומתחיל  �פרטיה  שוקע  שהוא  לפני  הפוטנציאלית 
המשל� מידע ראשוני ואיסוף ניכר גם �מעור�ות הג�והה של אנשי יחסי צי�ור �ידיעות 
אלה: הם עומדים מאחורי 35% מהידיעות שהחלו �מגע 'משול�' לעומת 21% מהידיעות 
שהחלו ללא מגע כזה (D-Statistic = 0.33). מכאן, שהדחיסה של שני השל�ים לתוך 
מגע אחד היא סוג של 'סו�סידיית מידע', המקטינה את העלות העיתונאית של הפקת 

המידע ושל ע�ודת המקורות הנדרשת.
�ערוץ   2 �לוח  שמופיע  התקשורת,  �כלי  שפורסם  המידע  את  גם  יכלול  זה  סיכום   9
'אחר', או �מילים אחרות, את כל הערוצים חוץ מנוכחות פיזית �זירות אירוע, ראיונות 

פנים–אל–פנים וההיסק של העיתונאי.
מראיונות עם עיתונאים ודו�רים שע�דו �תחום לפני כניסתן של הטכנולוגיות החדשות   10
ואחריהן עולה, כי הטלפון הקווי, שהיה כלי ע�ודה עיתונאי עיקרי �תקופה המוקדמת, 
נאלצו  �ו  להשתמש  ש�יקשו  העיתונאים  וגם  המקורות  גם  קשות.  ממג�לות  ס�ל 
להימצא �מקום מסוים ו�שעה מסוימת משני צדי הקו. כל סטייה מכך הייתה עלולה 
להסתיים �עיכו�ים �מועד הע�רת המידע, ולעתים אף �או�דן ידיעות שלמות. כת�ים 
נהגו להתקשר למקורות מרכזיים כמה פעמים �יום, כדי ל�רר אם קרה משהו מאז המגע 
האחרון �יניהם, וגם כך הצליחו רק למזער עיכו�ים ואו�דני מידע. ראיונות של המח�ר 
עם זכריה מזרוצקי, לשע�ר דו�ר �זק )12.3.2000(, עם סגן אלוף עופר לפלר, ראש 
ענף קישור לעיתונות �דו�ר צה"ל )13.2.2000( ועם הכת�ים אמנון �רזילי מ'הארץ' 

)4.7.2002( וחיים �רוידא מ'ידיעות אחרונות' )24.5.2002(.
The New York Times Committees Report, 49, available at http://www.nytco.  11

.com/committeereport.pdf
�של� גילוי המידע הראשוני גודל האפקט של הטקסטואליזציה הוא �ין �ינוני לגדול   12
)0.63( ושל ההפחתה �שימוש �טלפון — �ין קטן ל�ינוני )0.43-(. �של� האיסוף גודל 
האפקט של הטקסטואליזציה הוא קטן עד �ינוני )0.37(, �עוד השינוי �שימוש �טלפון 

הוא זניח �גודל האפקט שלו.
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ג�וה  מתאם  מתקיים  שלג�יו  היחיד  המקור  טיפוס  הם  ודו�רים  צי�ור  יחסי  אנשי   13
הראשוני  המידע  �גילוי  הן  טקסטואלי,  �מידע  שימוש  ל�ין  �ידיעות  מעור�ותו  �ין 
(r = 0.67; p = 0.00) והן �איסוף המידע (r = 0.45; p = 0.00). �קר� מקורות אחרים יש   
מתאם שלילי �ין מעור�ות �ידיעות ל�ין מידע טקסטואלי, הן �גילוי המידע הראשוני 

.(r = –0.41; p = 0.00) והן �איסוף המידע (r = –0.47; p = 0.00)
ראו לעיל הערה 8.  14

ו–27%  �ספרד  ��ריטניה, 18%   34% הזמן  �אותו  היה  האינטרנט  החדירה של  שיעור   15
�צרפת.

.Statistical Yearbook 48 (New York: United Nations, 2004); 122, 123, 126, 127  
The State of the News Media, 2005, available at http://www.ofthenewsmedia.  16

.org/2005/narrative_online_contentanalysis.asp
17  רו� מוחץ של המידע החדשותי מסתמך על מקורות אנושיים: 79% מהמידע הראשוני 
ו–86% מאיסוף המידע )היתר, כמו כל מידע, גם הוא תוצר אנושי מט�ע הד�רים, א�ל 
אינו מגיע ישירות ממקור אנושי �מו�ן המקו�ל, אלא ממקורות כגון מסמכים שאי–

אפשר ליחסם למקור אנושי ספציפי ]למשל לוח זמנים של ועדה פרלמנטרית[, מידע 
שפורסם �כלי התקשורת ]ו�כללם אתרי אינטרנט[ או התרשמות ישירה של הכת�/ת 

מהתרחשויות שונות, �לא שהוא/היא מסתמך/כת על ד�רי האנשים שנכחו �הן(.
התקשורת �ין המקורות ל�ין העיתונאים השתפרה מאוד עם כניסתן של הטכנולוגיות   18
זימון, ו�עיקר הטלפונים הסלולריים(. לראשונה יכלו שני הצדדים  הניידות )מכשירי 

ליצור קשר �כל מקום ו�כל שעה שירצו.
Freedom of the Press, 2004, 114, available at: http://www.freedomhouse.org/  19

.pfs2004/pfs2004.pdf
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