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זו השנה הרביעית שבה רואה אור דוח שנתי זה, אשר מאגד נתונים וניתוחים במגוון 
רחב של נושאים הנוגעים לסדרי היום, לשימושים ולמגמות בתקשורת בישראל. כמו 
בדוחות הקודמים, גם הפעם מוצגים בדוח הנושאים העיקריים שעמדו על סדר יומה 
של התקשורת הישראלית, וכן מתועדים ומנותחים תהליכים שונים שעברה התקשורת 

על ערוציה השונים.

מכלל ההתרחשויות בשנה זו שהשפיעו על תכני התקשורת, פעילותה והשימושים בה, 
בולט רצף האירועים הביטחוניים בקיץ 2014: חטיפתם של שלושת הנערים בגוש עציון 
שטחים  על  והרקטות  הטילים  ומתקפת  עזה  ברצועת  איתן"  "צוק  מבצע  ורציחתם, 
נרחבים במדינת ישראל. כתוצאה מכך, בלא פחות מ-21% מכלל ימי השנה ב-2014 ניצבו 
נושאים ביטחוניים בראש סדר היום התקשורתי. לאירועים אלה הייתה השפעה לא רק 

על התכנים אלא גם על מרכיבים אחרים בתחום התקשורת, כדוגמת שוק הפרסום.

ביותר היו אישור חוק השידור הציבורי,  בתחום התקשורת שני האירועים החשובים 
והמאבק  חדש;  שידור  גוף  ב-2015  יוקם  ובמקומה  תפורק  השידור  רשות  כי  הקובע 
להפסקת  להביא  נועד  אשר  היום",  ישראל  "חוק  הצעת  סביב  והפוליטי  התקשורתי 
חלוקתו בחינם של העיתון. בהקשר הרחב יותר, הנוגע לחשיבותה של התקשורת בחברה 
דמוקרטית, פורסם בשנת 2014 ממצא מדאיג: אמון הציבור בתקשורת ירד לשפל חסר 
תקדים. על פי נתוני "מדד הדמוקרטיה הישראלית" של המכון הישראלי לדמוקרטיה 
שחש  מזה  יותר  נמוך  אמון  שיעור  בתקשורת,  אמון  הביעו  הציבור  מכלל   29.7% רק 
הציבור כלפי צה"ל, נשיא המדינה, בית המשפט העליון, המשטרה, הממשלה, הכנסת, 

הרבנות הראשית ואנשי דת.

לצד הפרקים הקבועים הנכללים בדוח, העוסקים בסדר היום של התקשורת, במגמות 
בעמודים  מובאות  הפרסום,  ובשוק  התקשורת  באירועי  המדיה,  בשימושי  ותהליכים 
התקשורת,  בתחום  ספציפיים  תחומים  על  ומעודכנות  נרחבות  סקירות  גם  הבאים 
וביניהם: שוק הסלולר בישראל, ניהול משברים במדיה חברתית, יוקר המחיה ומחאות 

בתקשורת, ושיתוף ציבור דיוני )דליברטיבי( בישראל. 

הדוח גם כולל נתונים על אחת התופעות החמורות שעלו השנה על סדר היום הציבורי: 
בניהול  העוסק  בפרק  הנכללים  נתונים  פי  על  החברתיות.  ברשתות  האלים  השיח 
משברים ברשתות חברתיות נרשמו במדיה החברתית בישראל יותר ממיליון פוסטים 
שכללו אלימות מילולית, קללות, שפה בוטה, ביטויי גזענות או קריאה לביצוע אלימות 
פיזית. את הדוח חותם גם השנה פרק העוסק בממים המקוונים של 2014: הייצוגים 

הויזואלים, מרביתם סאטיריים או הומוריסטיים, שליוו את אירועי השנה.

על התקשורת בישראל בשנת  וניתוחים  דפיו מידע  בין  זה, המאגד  אנו מקווים שדוח 
2014, ישמש מקור מידע וכלי עזר יעיל לחוקרים, מרצים וסטודנטים, ולכל מי שמתעניין 

בזירה התקשורתית. נשמח לקבל תגובות והערות.

מבוא
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ואנו  מדיה,  מחקרי  יפעת  עם  הפעולה  בשיתוף  הדוח  בהכנת  רבות  נעזרנו  השנה  גם 
מבקשים להביע כאן את תודתנו לאנשי החברה, ובראשם למנכ"ל מני אברהמי, לרביב 
טל מנכ"ל Vigo מקבוצת יפעת, ולשחר גור מנהל יפעת מחקרי מדיה. תודה גם לאיתן 
TGI, שהעמידו לרשותנו  כסיף, יונתן שלט וואל שפיצר מחברת קנטאר מדיה מחקרי 
נתונים מהסקרים המקיפים שעורכת החברה. תודות על ההערות גם לאודי כהן, אסף 
צחור, ד"ר גילה לאור, ד"ר גל אלון, ד"ר דנה בלאנדר, טל ירון, מורד שטרן, נתן ליפסון, 
ד"ר עידית מנוסביץ, ד"ר רונן גופר, שלמה דושי, ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, ד"ר תמר 
להב, ועו"ד תמר פלד-אמיר, וכן לסיוע מצד הגר בכר, הילה סמיט, ליהי גלבוע, מיכאל 
ברמץ, נועה בן-צבי, ניר זינגר, ענבל אסף, רועי רוטמן, רננה הקשר, רעות אברהמי ושיר 
ארזואן. תודה מיוחדת לעוזרי המחקר הדס שליסל ואלירן גלילי, ולנטע וגשל על ריכוז 

המחקר.
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פרק זה מוקדש לבחינת נושאים שהוקדש להם מקום מרכזי בשיח התקשורתי בשנת 
שבתקשורת  לזה  המסורתית  בתקשורת  אזכוריהם  היקף  בין  השוואה  תוך   ,2014
במשך  שאגרה  הנתונים  ניתוח  באמצעות  נעשתה  אלה  נושאים  של  בחינתם  החדשה. 
השנה חברת יפעת מחקרי מדיה. נבחרו שמות אישים וחברות וכן מונחי מפתח שבהם 
השתמשו לרוב כלי התקשורת, ונבדקה תדירות הופעתם בחודשי השנה השונים. כמו כן 

נבדקו אמצעי התקשורת שבהם הופיעו. 

תדירות  בדיקת  בעזרת  נעשתה  המסורתית  בתקשורת  אלה  מונחים  אזכור  מדידת 
ומלא  מקיף  נתונים  מאגר  עדיין  בישראל  אין  שכן  המודפסת,  בעיתונות  הופעתם 
אלה  נתונים  מופיעים  לגרפים  )בכיתובים  והרדיו  הטלוויזיה  בשידורי  אזכורים  של 
קטגוריות:  בשתי  האזכורים  נמדדו  החדשה  התקשורת  בתחום  "עיתונות"(.  בהגדרה 
בידיעות,  שהופיעו  מונחים  של  אזכורים  כוללת  מערכתי",  כ"תוכן  שהגדרנו  האחת, 
את  ועורכת  שממיינת  מערכת  קיימת  שבהם  באתרים  ובטורים  בפרשנויות  בכתבות, 
הטקסטים )בכיתובים לגרפים מופיעים נתונים אלה בהגדרה "אינטרנט"(. הקטגוריה 
השנייה, "תוכן גולשים", כוללת מונחים שהופיעו בתכנים שגולשים העלו לאינטרנט, 
לגרפים  בכיתובים  )ההגדרה  ובלוגים  טוקבקים  חברתיות,  ברשתות  סטטוסים  כגון 
של  האזכורים  כלל  של  כמותי  ניתוח  באמצעות  נעשתה  הבדיקה  עיקר  "גולשים"(.   –

השמות והמונחים שנבחרו, ובקטעים מסוימים, בהיקף מצומצם, גם ניתוחי תוכן. 

בין  ההתאמה  הנושאים  במרבית  ניכרת  קודמות,  בשנים  כמו   ,2014 שנת  בנתוני  גם 
גולשים(  ותוכן  מערכתי  אינטרנט  מודפסת,  )עיתונות  שנבדקו  הקטגוריות  שלוש 
בתנודות ובהיקף האזכור של מונחים ושמות. נתונים אלה מצביעים על הזיקה ההדוקה 
בין סדרי היום של התקשורת המסורתית, המודפסת והמקוונת כאחד, לבין התכנים 
שמעלים הגולשים לרשת. בחלק מהמקרים באה היזמה מהרשתות החברתיות; דוגמה 
בתקשורת  גם  נרחב  לסיקור  בהמשך  שזכתה  באוקטובר,  המילקי"  "מחאת  היא  לכך 
המסורתית. במקרים אחרים, אירוע או מהלך המדווח בתקשורת המסורתית מעורר 
בשל  השונים:  הערוצים  בין  כמותי  הבדל  כמובן  קיים  הגולשים.  של  מגוונות  תגובות 
חברתיות  ברשתות  פוסטים   – גולשים  של  תוכן  יש  שבהן  הזירות  של  הנרחב  ההיקף 
זו  בקטגוריה  בהרבה  גבוה  האזכורים  מספר   – לכתבות  וטוקבקים  פייסבוק(  )בעיקר 
מאשר בשתי האחרות. אולם מגמות העלייה והירידה במספר האזכורים דומות בדרך 

כלל, ללא קשר לזהותו של הערוץ שיזם את העיסוק בנושא.

מבצע "צוק איתן": החמאס, כיפת ברזל ומנהרות הטרור

 – השנה  מימי  מחמישית  ביותר  התקשורתי  היום  סדר  בראש  עמדו  ביטחון  נושאי 
מחטיפת שלושת הנערים גיל-עד מיכאל ַשֶׁער, נפתלי יעקב פרנקל, ואייל יפרח, החיפושים 
אחריהם במבצע הצבאי הנרחב "שובו אחים", רצח הנער מוחמד אבו-חדיר משועפט, 
שהם  אלה,  ימים  ב-76  איתן".  "צוק  ומבצע  עזה  מרצועת  הטילים  מתקפות  ובהמשך 

סדר היום התקשורתי: 
בין התקשורת המסורתית לתקשורת החדשה
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21% מכלל השנה, הופנתה תשומת הלב התקשורתית בראש ובראשונה לפעילות צה"ל 
והן על  עזה  עוטף  על אזור  הן  והטילים  ולירי פצצות המרגמה, הרקטות  נגד החמאס 

אזורים נרחבים אחרים במדינת ישראל.

נבדקו אזכורי המונח "חמאס", תנועת ההתנגדות האסלאמית, המוגדרת  זה  בהקשר 
בישראל ובמדינות שונות במערב כארגון טרור, וכן "כיפת ברזל", מערכת ההגנה מפני 
טילים ורקטות שמנעה פגיעות חמורות בעורף הישראלי, והמונח "מנהרות", שבאמצעותן 
בוצעו כמה חדירות מעזה לישראל, והריסתן הייתה אחת המשימות המרכזיות בחלקו 
האחרון של מבצע "צוק איתן". עלייה קלה במספר אזכורי החמאס החלה במאי 2014, 
שבו נרשמה עלייה במספר הפיגועים שבוצעו ביהודה ושומרון ובאזור ירושלים בהשוואה 
לחודש הקודם.1 חטיפת שלושת הנערים ב-12 ביוני, החיפושים אחריהם במבצע "שובו 
אחים" ומציאות גופותיהם העלו במידה רבה את אזכורי החמאס. עלייה זו באה לידי 

ביטוי בתוכן הגולשים, וכך גם ב-50 ימי מבצע "צוק איתן". 

 8.7
פתיחת מבצע 

צוק איתן

  גרף 1.2: אזכורי חמאס בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר
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גרף 1. אזכורי חמאס בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

ברזל" תפקיד  "כיפת  מפני רקטות  מילאה מערכת ההגנה  איתן"  "צוק  במהלך מבצע 
בימים  כבר  הציבור.  מורל  על  גם  רבה  במידה  והשפיעה  העורף,  על  בהגנה  מרכזי 
הראשונים למבצע דווח על 90% הצלחה ביירוט רקטות ששוגרו מרצועת עזה.2 עם תום 
המבצע דיווח צה"ל כי במהלכו שוגרו לעבר ישראל 4,594 רקטות ופצצות מרגמה. 3,641 
מהן נפלו בשטח ישראל ו-188 בשטח רצועת עזה. מערכת "כיפת ברזל" יירטה בהצלחה 
735 רקטות, ונכשלה ביירוט 70 רקטות בלבד.3 במהלך המבצע נענתה ארצות הברית 
לבקשת ישראל והעבירה לה 225 מיליון דולר למימון רכישת רכיבים שנועדו למערכת 

1  נתוני מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית.

 www.terrorism-info.org.il/he/articleprint.aspx?id=20655
2  עמוס הראל, "מבצע "צוק איתן": 90% הצלחה לכיפת ברזל עד כה", הארץ, 9.7.2014.

www.haaretz.co.il/1.2371666
goo.gl/VzqSRS .INSS 3  יפתח ש' שפיר, "לוחמת רקטות בצוק איתן", פרסומי

http://www.terrorism-info.org.il/he/articleprint.aspx?id=20655 
http://www.terrorism-info.org.il/he/articleprint.aspx?id=20655 
http://goo.gl/VzqSRS
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"כיפת ברזל". במהלך המבצע צוטטו בתקשורת טענות כי הדיווחים על ההצלחה הרבה 
של "כיפת ברזל" יצרו בציבור תחושת ביטחון מופרזת לעתים, ורבים לא מיהרו להיכנס 

  גרף 1.3: אזכורי כיפת ברזל בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014משום כך למרחבים מוגנים בשעת אזעקה. 

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר
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גרף 2. אזכורי כיפת ברזל בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

התווך  הצבאית  בלשון  שמכונה  מה  היה  איתן  צוק  במבצע  בלחימה  חשוב  מרכיב 
התת-קרקעי – השימוש של אנשי החמאס במנהרות שחפרו כדי לחדור לשטח ישראל, 
והלחימה של צה"ל נגד פעילות זו – איתור המנהרות והריסתן. אף על פי שקיומן של 
מנהרות החמאס היה ידוע זה זמן רב )חטיפת גלעד שליט ב-2006 נעשתה לאחר חדירה 
דרך מנהרה(, העיסוק התקשורתי בנושא זה היה מוגבל למדי עד פרוץ מבצע צוק איתן. 
במהלך המבצע נעשו מספר חדירות לשטח ישראל באמצעות מנהרות, שבהן נהרגו 11 
צה"ל  כוחות  על  הוטלה  המנהרות  של  האיום  היקף  שהוברר  לאחר  וחיילים.  קצינים 
המשימה לאתר את המנהרות ולהרוס אותן. לצורך זה תפס צה"ל אזור ברוחב של כשני 
קילומטרים בפאתי השטח הבנוי הפלסטיני, מצפון הרצועה ועד לדרומה, כדי להרוס 
בנט  נפתלי  הכלכלה  שר  בין  פומבי  ויכוח  החל  הלחימה  בתום  התקפיות.  מנהרות   32
לשר הביטחון משה יעלון בשאלה מי העלה את נושא המנהרות על סדר היום בקבינט. 
באוקטובר פרסם "הארץ" תחקיר שחשף כי פערים גדולים בהכשרה, באימונים ובציוד 
הקשו על צה"ל להתמודד עם איום המנהרות.4 באותו חודש דווח כי החמאס שב לחפור 

מנהרות ברחבי הרצועה.5

4  עמוס הראל וגילי כהן, "בלי תוכניות, אימונים וציוד - כך התמודד צה"ל עם המנהרות", הארץ, 17.10.2014.

www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2460677
5  ג'קי חורי, "חודשיים לסיום הלחימה בעזה: חמאס שב לחפור מנהרות ברחבי הרצועה", הארץ, 20.10.2014.

www.haaretz.co.il/news/politics/1.2462612

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2460677
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2462612
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  גרף 1.4: אזכורי מנהרות בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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גרף 3. אזכורי מנהרות בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

האיום האיראני
  גרף 1.5: אזכורי איראן בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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גרף 4. אזכורי איראן בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

פעולותיה של ישראל לסכל את מאמציה של איראן להצטייד בנשק גרעיני, והמחלוקות 
התקשורת  אמצעי  את  העסיקו  זו,  מטרה  להשגת  הראויות  הדרכים  לגבי  זו  בסוגיה 
מצומצם  היה  אליו  וההתייחסויות  הנושא  סיקור  היקף  אולם  ב-2014.  גם  בישראל 
מזה שבשנים קודמות, שבהן גילתה התקשורת עניין רב הן בהתנגדות אישים בכירים 
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לתקיפה באיראן והן ב"מתקפת החיוכים" של נשיא איראן ונאומו של בנימין נתניהו 
באו"ם על נושא זה. בינואר 2014 עסקה התקשורת בדיווחים כי על פי דיווחי הסוכנות 
בהתאם  הגרעין  תכנית  את  לראשונה  איראן  עצרה  אטומית  לאנרגיה  הבינלאומית 
ביוני שבה התקשורת לעסוק בנושא  בז'נבה.6  להסכם הביניים עם המעצמות שנחתם 
האיראני, לאחר שפורסם כי האיראנים ונציגי המעצמות הודיעו שהחלו בניסוח טיוטה 

להסכם ביניהן.7 

מחאת המילקי והמאבק נגד יוקר המחיה 

סוגיית יוקר המחיה, שעלתה למרכז סדר היום הציבורי במחאת קיץ 2011, המשיכה 
להעסיק את הפוליטיקה והתקשורת גם ב-2014, אם כי בעצמה נמוכה מקודם. בחודש 
וראש  שונים,  בתחומים  המחיה  יוקר  על  בנתונים  בהרחבה  התקשורת  עסקה  מרץ 
ביותר  הבולט  האירוע  בטלוויזיה.8  ובראיונות  בכנסת  בנאום  לנושא  נדרש  הממשלה 
בתחום זה התרחש באוקטובר 2014 וזכה לכותרת "מחאת המילקי". המחאה החלה 
בשל עמוד הפייסבוק "עולים לברלין", שהציג את המחירים בבירת גרמניה, ובהם מחיר 

המעדן מילקי, הנמוכים במידה ניכרת מהמחירים בישראל.9  
  גרף 1.12: אזכורי יוקר המחיה בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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גרף 5. אזכורי יוקר המחיה בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

6  רויטרס, דפ"א, "איראן עצרה העשרת האורניום לרמה גבוהה, המערב ממתן את הסנקציות", הארץ, 20.1.2014. 

www.haaretz.co.il/1.2221830
7  "תכנית הגרעין: איראן והמעצמות החלו לנסח הסכם קבע", אתר וואלה, 19.6.2014.

news.walla.co.il/item/2756718
8  "נצטרך לשבור את המונופולים במחירי המזון - אני אצטרך להיכנס לזה באופן אישי", כלכליסט, 8.3.2014. 

www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3626087,00.html
.ynet, 5.10.2014 ,"9  מירב קריסטל, "ישראלי בברלין: מעדן דמוי מילקי - 87 אגורות 

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4577767,00.html

http://www.haaretz.co.il/1.2221830
news.walla.co.il/item/2756718
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3626087,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4577767,00.html
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מחירי הדיור ותכנית מע"מ אפס

דרכי ההתמודדות עם העלייה הנמשכת של מחירי הדירות עמדו במהלך 2014 במוקד 
הדיונים בנושאי כלכלה וחברה. את ההצעה הבולטת ביותר להקל על מצוקת הדיור העלה 
שר האוצר יאיר לפיד, שהציע בחודש מרץ להעניק פטור ממס ערך מוסף לזוגות צעירים 
רבה  בביקורת  התקבלה  אפס",  "מע"מ  המכונה  התכנית,  ראשונה.10  דירה  הרוכשים 
מצד גורמים כלכליים במשרד האוצר, בבנק ישראל ובגופים נוספים. אולם לפיד, שכיהן 
גם כיושב ראש "קבינט הדיור", פעל לקידום תכניתו, ובחודש יוני אישרה הממשלה את 
בוועדת  לפירוק הממשלה, אושרה התכנית  ערב המשבר שהביא  בנובמבר,  התכנית.11 

הכספים, אולם ההליכים ליישומה נקטעו עם פיטוריו של לפיד מתפקיד שר האוצר.12 
  גרף 1.11: אזכורי מע"מ אפס בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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גרף 6. אזכורי מע"מ אפס בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

.ynet, 18.3.2014 ,"10  אביטל להב, "לפיד הכריע: 0% מע"מ על דירה ראשונה

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4500176,00.html
11  ג'ון בן זקן, "מהפכת הדיור: הממשלה אישרה את חוק אפס מע"מ", מעריב און ליין, 22.6.2014.

www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=J&0r9VQ=FJJJF
12  רוני זינגר, "בדרך לבחירות: נתניהו ללפיד- הקפא את מע"מ אפס; לפיד מתנגד", כלכליסט,  1.12.2014. 

www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3646398,00.html

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4500176,00.html
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=J&0r9VQ=FJJJF
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3646398,00.html
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נתניהו, לפיד ובנט – היקפי החשיפה התקשורתית

בנתוני החשיפה של שלושת מנהיגי המפלגות הגדולות שהרכיבו  ביותר  הנתון הבולט 
את הקואליציה בכנסת ה-19 – בנימין נתניהו, יאיר לפיד ונפתלי בנט – הוא הסיקור 
בעיתונות  לפיד  פי הנתונים, היקף החשיפה של  על  לפיד.  זכה שר האוצר  הנרחב שלו 
המודפסת במהלך שנת 2014 היה גבוה מזה של ראש הממשלה נתניהו, והיקף החשיפה 
שלו באינטרנט המערכתי לא נפל בהרבה מהיקף החשיפה של נתניהו. חשיפה זו משקפת 
את העניין התקשורתי בפעילותו של לפיד בשורה של תחומים, בהם תכנית מע"מ אפס 
ומהלכים כלכליים נוספים, מהלכי החקיקה הנוגעים לשוויון בנטל )גיוס חרדים( ועוד. 
רק בחודשי הקיץ, בעת מבצע "צוק איתן", כאשר סדר היום התקשורתי הוקדש כמעט 

  גרף 1.15: אזכורי נתניהו, לפיד ובנט בעיתונות בשנת 2014לחלוטין לנושאי ביטחון, זכה נתניהו לחשיפה גבוהה הרבה יותר מלפיד.   
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גרף 7. אזכורי נתניהו, לפיד ובנט בעיתונות בשנת 2014
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  גרף 1.16: אזכורי נתניהו, לפיד ובנט באינטרנט מערכתי בשנת 2014
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גרף 8. אזכורי נתניהו, לפיד ובנט באינטרנט מערכתי בשנת 2014

  גרף 1.17: אזכורי נתניהו, לפיד ובנט בתוכן גולשים בשנת 2014

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

נפטלי בנטבנימין נתניהו יאיר לפיד

0

10000

20000

30000

40000

5000012.2014
המשבר בממשלה ופיטורי 

שרי יש עתיד והתנועה

7-8.2014
מבצע 

"צוק איתן"

גרף 9. אזכורי נתניהו, לפיד ובנט בתוכן גולשים בשנת 2014
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ההכנות למרוץ של משה כחלון

שמו של משה כחלון שב ועלה בתקשורת במהלך 2014 בעיקר כמי שמתכנן את שובו 
לפוליטיקה הישראלית, לאחר פרישתו ממנה באוקטובר 2012. כחלון הציג במשך השנה 
את עמדותיו בנושאי כלכלה, בעיקר לגבי ההתמודדות עם יוקר המחייה. בינואר פורסם 
כחלון  באפריל הכריז  מנדטים.  בעשרה  לזכות  עשויה  בראשותו  פיו מפלגה  סקר שעל 
נוכח המשבר  בסוף השנה,  הליכוד.13  בבחירות הבאות שלא במסגרת  לרוץ  כוונתו  על 
התקשורתי  העניין  מאוד  גבר  הבחירות,  ולהקדמת  לפירוקה  והמהלכים  בקואליציה 

במהלכיו.
  גרף 1.1: אזכורי כחלון בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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גרף 10. אזכורי כחלון בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

היחס למסתננים / פליטים / מהגרי עבודה / מבקשי מקלט

השלמת  עם   ,2012 בסוף  אמנם  נעצר  סיני  דרך  לישראל  מאפריקה  המסתננים  זרם 
זרים שהגיעו ארצה  הגבול, אך המחלוקות בשאלת מעמדם של  לאורך  הגדר  התקנת 
באופן בלתי חוקי נמשכה גם ב-2014. בינואר ערכו שוהים בלתי חוקיים שורה של צעדי 
היתר  בין  שהייה.  למרכז  להעבירם  לממשלה  שהתיר  לחוק  התיקון  בעקבות  מחאה, 
נערכו הפגנות המוניות, שביתות וצעדות מחאה.14 אירועים אלה זכו לסיקור תקשורתי 
רחב היקף ואף עוררו שיח נרחב בקרב הגולשים. באותה עת דווח כי עורך "הארץ" אלוף 
בן הנחה את עורכי החדשות בעיתון להגדיר ציבור זה כ"מבקשי מקלט" ולא כמהגרים, 

כמסתננים או כל הגדרה אחרת.15

13  "כחלון הודיע שירוץ לבחירות הבאות; 'הימין הקיצוני השתלט על הליכוד'", הארץ, 8.4.2014.

www.haaretz.co.il/news/politi/1.2291361
14  אילן ליאור ורויטל לוי-שטיין, "עשרות אלפי מהגרים מאפריקה הפגינו בכיכר רבין: 1,500 עובדים שובתים 

www.haaretz.co.il/news/education/1.2207988 .5.1.2014 ,באילת", הארץ
15  דוד אברהם, "עיתון הארץ: 'מהגרים' אאוט – 'מבקשי מקלט' – אין", וואלה ברנז'ה, 14.1.2014. 

b.walla.co.il/item/2712022

http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2291361
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2207988
http://b.walla.co.il/item/2712022
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בהמשך השנה חלה ירידה ניכרת בהיקף האזכור התקשורתי של הנושא. זאת למרות 
כמה אירועים שנגעו לתנאי החזקתם של שוהים בלתי חוקיים ולמעמדם. במאי פורסם 
דוח מבקר המדינה שדרש מהממשלה לשפר את המדיניות הממשלתית בתחום הטיפול 
במסתננים, ולדאוג לסיפוק צורכיהם הבסיסים בתחומי הרווחה והבריאות.16 בספטמבר 
קיבל בג"ץ עתירה שדרשה לסגור את מתקן השהייה "חולות" וקבע כי התיקון לחוק 

שאפשר את הפעלתו אינו חוקתי.17
  גרף 1.6: אזכורי מסתננים בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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גרף 11.  אזכורי מסתננים בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

פרשת הולילנד והרשעת אולמרט

שלוש שנים לאחר שנשיא המדינה לשעבר משה קצב נשלח לכלא באשמת אונס – הרשיע 
בית משפט המחוזי בתל אביב במרץ 2014 את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 
עליו שש  גזר  ובחודש מאי  בירושלים,  הולילנד  פרויקט הבנייה  בקבלת שוחד בפרשת 
שנות מאסר. הפרשה, שהפנתה פעם נוספת זרקור משפטי, תקשורתי וציבורי לתופעת 
השחיתות, זכתה לסיקור נרחב במהלך השנה. תהודה גוברת למשפט העניקה נכונותה 
של ראש לשכתו לשעבר, שולה זקן, לשמש עדת מדינה נגדו, וכן חשיפת הקלטות של 

השיחות בינה לבין אולמרט.18 

16  דנה ירקצי, "דוח המבקר: ללא מדיניות, הזרים פגעו בשכונות", וואלה, 14.5.2014. 

news.walla.co.il/item/2745551
17  אילן ליאור, "בג"ץ ביטל את התיקון לחוק ההסתננות והורה לסגור את מתקן חולות", הארץ, 22.9.2014. 

www.haaretz.co.il/news/law/1.2438172
18  רותם שטרקמן ושרון שפורר, '"הקלטות שולה' חושפות את מפת הקשרים, הכוח והכסף בישראל", דה מרקר, 

www.themarker.com/markerweek/1.2479100 .7.11.2014

http://news.walla.co.il/item/2745551
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2438172
www.themarker.com/markerweek/1.2479100


המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה

18

  גרף 1.8: אזכורי אולמרט בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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גרף 12.  אזכורי אולמרט בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

עתיד השידור הציבורי וביטול אגרת הטלוויזיה 
  גרף 1.10: אזכורי אגרת הטלוויזיה בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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גרף 13. אזכורי אגרת הטלוויזיה בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

אחד האירועים המרכזיים בתחום התקשורת בישראל ב-2014 היה החלטת הממשלה 
והכנסת לסגור את רשות השידור ולהקים במקומה גוף שידור ציבורי חדש. ההחלטה 
התקבלה בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל 
ושר  לפיד  יאיר  הוועדה, הודיעו שר האוצר  דוח  2014, עם הגשת  לנדס(. במרץ  )ועדת 
התקשורת גלעד ארדן כי הם מאמצים את המלצותיה. במסיבת עיתונאים שבה הודיעו על 
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כך, ניצבו שני השרים בצד שלט גדול שהכריז "אגרת הטלוויזיה מבוטלת! 31.3.2014", 
ולא הצלת השידור הציבורי. הכנסת  ונדמה היה שזהו המסר המרכזי של ההמלצות, 
החלו  זאת  ובעקבות  לנדס,  דוח  המלצות  בסיס  על  שהוגשה  החוק  הצעת  את  אישרה 
הליכי פירוק רשות השידור. המשבר בממשלת נתניהו וההחלטה על הקדמת הבחירות 

הביאו לעיכובים בהליכי השלמת פירוק הרשות והקמת הגוף החדש.

אתרי האקטואליה השונים דיווחו על מסיבת העיתונאים של לפיד וארדן, ועוררו תגובות 
רבות בקרב הגולשים )טוקבקים(. ציבור הטוקבקיסטים סיפק קשת תגובות רחבה, בעד 
ונגדו, שנעה מהתייחסות להיבטים מעשיים כמו פיטורים המוניים של עובדי  המהלך 
לצורך  החברתית.  והמחאה  המחיה  יוקר  כמו  רעיוניים  היבטים  לציון  ועד  הרשות, 
בחינה נוספת ומעמיקה של עמדות הציבור, והטיעונים לכאן ולכאן, בשיח שהתקיים 
 ,TheMarker ,ynet :ברשת, נבדקו מאות טוקבקים לחמש כתבות, שהופיעו באתרים
וואלה, גלובס, וכלכליסט. הכתבות שנבחרו היו אלה שבהן נמצא המספר הרב ביותר 

של מגיבים.19

בחינת התגובות מעלה כי יותר מגיבים הביעו תמיכה בהמלצות לפירוק רשות השידור 
במתכונתה הנוכחית וביטול האגרה ופחות התנגדו למהלך. 51% מכלל המגיבים כללו 
בתגובתם התייחסות חיובית למהלך, לעומת 34% שכללו בתגובתם התייחסות שלילית 
הוא  האגרה  ביטול  כי  הייתה  המהלך  נגד  הגולשים  שהעלו  העיקרית  הטענה  למהלך. 
לבו של  יסיט את תשומת  או  פוליטי שיאפשר שליטה של הפוליטיקאים בערוץ  אקט 
בולטות  טענות  שתי   .)26%( הממשלה  טיפול  את  הדורשים  אחרים  מנושאים  הציבור 
הנוכחית  שהרשות  כיוון  האגרה  את  לבטל  יש  האחת,  המהלך.  בעד  הגולשים  העלו 
נשלטת ע"י הפוליטיקאים למרות תשלום האגרה )16%(, והשנייה היא הטענה כי הערוץ 
במתכונתו הנוכחית מיותר, מהווה בזבוז כסף והגבייה בעבורו אינה מוצדקת )15%(. 
קל לראות שמספר הטוקבקים המציינים טיעון בעד המהלך קטן במידה ניכרת ממספר 
שכללו  הטוקבקים  מספר  מנגד,  סתמית.  חיובית  התייחסות  המציינים  הטוקבקים 
טיעון מסוים נגד המהלך גדול ממספר הטוקבקים שהביעו התייחסות שלילית סתמית. 
כלומר, רוב המגיבים שתמכו בביטול האגרה ובסגירת הרשות הסתפקו בהבעת תמיכה 

סתמית בלתי מנומקת.

בחינת התגובות מעלה כי באתרים הכלכליים )גלובס, כלכליסט, דה מרקר(, ההתייחסות 
החיובית למהלך נמוכה מזו שבאתרי האקטואליה הכלליים )ynet, וואלה(. ההתנגדות 
הרבה ביותר למהלך מופיעה באתר גלובס, האתר היחיד שבו היו יותר תגובות שהביעו 

התייחסות שלילית למהלך מאשר תגובות שהביעו התייחסות חיובית למהלך. 

19 הכתבות: נתי טוקר, "הבשורה של ארדן ולפיד: אגרת הטלוויזיה תבוטל תוך שנה; תוקם רשות שידור חדשה",  

TheMarker, 6.3.2014. www.themarker.com/advertising/1.2262204; דוד ורטהיים ודוד אברהם, "ארדן ולפיד 
הודיעו: אגרת הטלוויזיה תבוטל בעוד שנה", וואלה, news.walla.co.il/item/2726707 .6.3.2014; אופיר דור,"גלעד 

www.calcalist.co.il/  .6.3.2014 ,ארדן: אגרת הטלוויזיה תבוטל בתוך שנה; רשות השידור תפורק", כלכליסט
 ynet ,"'רן בוקר, "ארדן: 'אגרת הטלוויזיה תבוטל תוך שנה ;marketing/articles/0,7340,L-3625968,00.html

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4495826,00.html 6.3.2014.; לי-אור אברבך, "ארדן: אגרת הטלוויזיה תבוטל 
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000922267 .6.3.2014 ,בתוך שנה, תוקם רשות שידור חדשה", גלובס

http://www.themarker.com/advertising/1.2262204
http://news.walla.co.il/item/2726707
http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3625968,00.html
http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3625968,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4495826,00.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000922267
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תקשורת ופוליטיקה: "חוק ישראל היום"

המאמצים של גורמים בעולם העיתונות, בעיקר של "ידיעות אחרונות", בשיתוף פעולה 
עם גורמים פוליטיים להטיל הגבלות על הפצתו בחינם של העיתון "ישראל היום" הגיעו 
ולהגנת  ב-2014 לשיאם: הכנסת אישרה בקריאה טרומית את "הצעת החוק לקידום 
העיתונות הכתובה בישראל". להצבעה בכנסת קדם מאבק פוליטי, תקשורתי וציבורי 
שנועד לסכל את אישור החוק, שבו היו מעורבים מו"ל  "ישראל היום", איש העסקים 
היהודי-אמריקאי שלדון אדלסון וראש הממשלה בנימין נתניהו. בהצבעה שנערכה ב-12 
בנובמבר 2014 תמכו בהצעת החוק 43 חברי כנסת, 23 התנגדו ותשעה נמנעו.20 המשך 

הליכי החקיקה נדחה בשל הקדמת הבחירות. 
  גרף 1.7: אזכורי ישראל היום בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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גרף 21. אזכורי ישראל היום בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014

"האח הגדול" עדיין שולט

מרכזיותה של התרבות הפופולארית בסדר היום של ישראלים רבים באה לביטוי מובהק 
"קשת",  הזכיינית  מבית  זו,  ריאליטי  תכנית  ב-2014.  הגדול"  "האח  אזכורי  בבחינת 
התוכנית,  שידורי  תחילת  לקראת  באפריל,  כבר   .2 בערוץ  השישית  העונה  זו  שודרה 
זינק מספר האזכורים בתוכן  ניכרה עלייה בהתעניינות, ועם תחילת השידורים במאי 
העניין  באוגוסט.  ב-30  העונה  סיום  עד  ביותר  גבוה  ונותר  מ-30,000,  ליותר  הגולשים 
הרב בתכנית התבטא גם בנתוני הרייטינג של השידור בטלוויזיה. פרק הגמר של "האח 
הגדול" זכה לשיעורי הצפייה הגדולים ביותר מאז הוחל בשידור התכנית ב-2008 - 38.7 

אחוזי רייטינג בממוצע, כלומר כ-1.7 מיליון צופים.21

20  מורן אזולאי, "אושרה בקריאה טרומית הצעת החוק לקידום והגנת העיתונות הכתובה בישראל", כלכליסט, 

www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3644859,00.html .12.11.2014
21  "ליל הטבעונים: 38.7% רייטינג לגמר האח הגדול", אתר מאקו, 31.8.2014. 

www.mako.co.il/culture-tv/local/Article-529ca56633a2841006.htm

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3644859,00.html
http://www.mako.co.il/culture-tv/local/Article-529ca56633a2841006.htm
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  גרף 1.14: אזכורי האח הגדול בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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גרף 22. אזכורי האח הגדול בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2014
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פרק זה מוקדש לסקירת ההתפתחויות המשמעותיות שהתחוללו השנה בשוק התקשורת 
בישראל על ענפיו השונים, תוך שימת דגש על מאפייני השימוש במדיה וצריכתה. גם 
השנה התאפיין תחום התקשורת בהמשך המגמות שהוצגו בדוחות הקודמים: שינויים 
השימוש  וגיוון  העמקה  מהרחבה,  בעיקר  הנובעים  ותרבותיים  חברתיים  כלכליים, 
כל  על  והשפעתן  הגדול של התפתחויות אלה,  נוכח ההיקף  הדיגיטליות.  בטכנולוגיות 
לציין בהקשר  ראוי  ולכמת את ההתרחשויות.  לעקוב, לתעד  יש קושי  תחומי החיים, 
זה כי חלק ניכר מהנתונים המופיעים בפרק זה מבוססים על סקרים ועל כן יש להביא 
בחשבון את מגבלותיהם. עם זאת, על סמך מכלול רחב של נתונים מסקרים מגוונים  
זו.  בשנה  התקשורת  בשימושי  מגמות  לגבי  מסקנות  לבסס  אפשר  שונות,  ומתקופות 
בשל התרחבותם של שימושי אמצעי התקשורת הניידים ומשקלם המתעצם בכל שוק 

התקשורת, בחרנו השנה להקדיש לאלו פרק נפרד שכתב חננאל רוזנברג )ראו עמ' 74(.

האינטרנט: 5.6 מיליון משתמשים

 ,2014 בסוף  בזק  חברת  שפרסמה  במחקר  משתקפת  באינטרנט  השימושים  העמקת 
המבוסס בין היתר על סקר משתמשים. המחקר העריך כי בישראל היו ב-2014 כ-5.6 
מיליון משתמשי אינטרנט, שהם 67.5% מכלל אוכלוסיית ישראל, שמנתה בסוף 2014 
וב-73%  אינטרנט,  מנויי  מיליון  כ-2.1  זו  בשנה  היו  בישראל  תושבים.1  מיליון   8.3
מבתי האב המחוברים לאינטרנט פעלה רשת אלחוטית )WiFi(. בכל בית יש בממוצע 
חמישה מכשירים המחוברים לאינטרנט. גולש ממוצע במרכז הארץ גלש 6.2 שעות ביום 
בלבד.  ל-4.3  והגיע  נמוך מבמרכז  היה  בפריפריה  הגלישה הממוצע  שיעור  באינטרנט. 

גולש ממוצע הוריד בשנה זו כשני ג'יגה ביום באינטרנט נייח.2

רק   .34 עד   18 בני  צעירים  בקרב  בעיקר  ומצטמצם  הולך  נייחים  במחשבים  השימוש 
24% מקריאת חדשות באינטרנט נעשית במחשבים נייחים, בהשוואה ל-32% במחשבים 
ניידים ו-45% בסמארטפון או בטאבלט. רק 21% מהגלישה ברשתות החברתיות נעשית 
או  בסמארטפון  ו-48%  נייד  במחשב  ל-30%  בהשוואה  נייח,  במחשב  צעירים  ידי  על 

בטאבלט.  

1  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת, 29.12.2014.

www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201411356
2  הסקר בוצע בשיתוף ד"ר מינה צמח, והתבסס על מדגם מייצג בן 522 איש המייצגים את האוכלוסייה הבוגרת בישראל 

אשר גולשת באינטרנט. המדגם הוצא מהפאנל האינטרנטי I-Panel, שמקיף כ-100 אלף פאנליסטים. המחקר מבוסס גם 
my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF .על נתונים ממערכות בזק וניתוח נתוני השוק. להלן: סקר בזק

שימושי המדיה בישראל 2014 – נתונים ומגמות

www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201411356
http://my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF
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גרף 2.1: הגידול במספר משתמשי האינטרנט מאז 2002

מקור:  מחקר בזק - "החיים בעידן הדיגיטלי"
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גרף 1. הגידול במספר משתמשי האינטרנט מאז 32002

על מרכזיות האינטרנט בדפוסי הפנאי בישראל מעיד הנתון הבא: על פי סקר "בזק" 
45% מזמנו של הגולש הממוצע מוקדש לאינטרנט, בהשוואה ל-18% מזמנו המוקדש 
לחברים ולמשפחה, 12% לצפייה בטלוויזיה, 12% לספרים, מוסיקה ותחביבים ו-12% 

לעיסוקים אחרים. 

גרף 2.2: מה עושים בשעות הפנאי? 

אינטרנט

חברים / משפחה

טלוויזיה

אחר

ספרים / מוסיקה ותחביבים

18%
12%

12%

12%

45%

מקור:  מחקר בזק - "החיים בעידן הדיגיטלי"

גרף 2. מה עושים בשעות הפנאי?4

מקומו של האינטרנט בעולם הקשרים החברתיים התעצם באופן ניכר: 38% מהגולשים 
שנסקרו העידו כי הכירו חברים חדשים באמצעות האינטרנט. זו הפכה גם לדרך הנפוצה 
ביותר להכרת בן זוג או בת זוג: 32% העידו כי הכירו את בן זוגם באינטרנט )בהשוואה 
או  באוניברסיטה  בצבא,  זוג  בני  עם  הישירה  ההיכרות  דרך  שנים(;  חמש  לפני  ל-6% 
ירדה  חברים  דרך  היכרות  גם  בלבד.  ל-17%  שנים  חמש  לפני  מ-39%  ירדה  בעבודה 
מ-37% ל-24%. ערוץ ההיכרות היחיד הנוסף שעלה בשנים אלה לצד האינטרנט הוא 
שנים.  חמש  לפני  אחוזים  לתשעה  בהשוואה   19%  – מועדון  או  מסעדה  בבר,  המפגש 

3 מקור: דוח בזק.

4 מקור: דוח בזק.
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 38% לזוגיות.  תורמת  בהכרח  אינה  ברשת  הגלישה   – היכרות  שנוצרה  לאחר  אולם 
מהנשאלים מרגישים לדבריהם שבן הזוג עסוק יותר מדי זמן בסלולר או באינטרנט. 

פייסבוק: 4 מיליון משתמשים פעילים

לדברי מנכ"לית פייסבוק ישראל, עדי סופר-תאני, לרשת החברתית פייסבוק כארבעה 
הניידים.  מהטלפונים  בו  משתמשים  וכ-85%  בארץ,  פעילים  משתמשים  מיליון 
המשתמש הישראלי הממוצע נכנס לאפליקציית פייסבוק בסלולר 15-14 פעמים ביום, 
בזק  סקר  בסמארטפון.5  השימוש  זמן  מכלל  חמישית  תופס  זו  באפליקציה  והשימוש 
העלה כי הפעילות ברשת החברתית פייסבוק הצטמצמה ב-2014, וניכר בה שינוי מסוים 
ובמקביל  חברים,  של  פוסטים  קריאת  או  לפוסטים  בתגובה  ירידה  השימוש:  בדפוסי 
עם חברים  ושיחות  עדכוני חדשות באמצעות הרשת, העלאת תמונות  עלייה בקריאת 
באמצעות הצ'ט. נתוני סקר TGI מעלים כי 36.7% מהנשאלים הביעו הסכמה עם ההיגד 
"אני מרגיש צורך להיכנס ולבדוק עדכונים ברשת חברתית )למשל פייסבוק( לפחות פעם 
ביום". בקבוצת הגיל 25-18 השיבו על כך בחיוב 47.9% מהנשאלים, ואילו בקרב בני 65 

ומעלה רק 6.20.4%  

רכישות באינטרנט

הישראלים הרחיבו השנה את היקף הרכישות המקוונות, תוך העדפה ברורה לקניות 
מאתרים בינלאומיים על פני אתרים ישראלים. היקף הרכישות של ישראלים באמצעות 
האינטרנט הגיע בשנה זו לכ-7.9 מיליארד שקל, על פי ממצאי מחקר שפרסמה חברת 
PayPal. מדובר בגידול של 18% לעומת השנה הקודמת. על פי  התשלומים המקוונים 
בני 18 ומעלה, נמצאת  ו-17.5 אלף נסקרים  המחקר, שכלל 22 מדינות ברחבי העולם 
מעדיפים  מהישראלים   57% אוסטרליה.  ולפני  אוסטריה  אחרי  השני,  במקום  ישראל 
פי  על  קונג.7  מהונג  ו-23%  מבריטניה   26% ומסין,  הברית  מארצות  מוצרים  לקנות 
נתוני חברת ebay, המוצרים המבוקשים ביותר על ידי רוכשים ישראלים היו טלפונים 

סלולריים ותכשיטים.8 

 50%( הזולים  המחירים  הוא  בחו"ל  מקוונת  לרכישה  ישראלים  של  הראשון  השיקול 
יותר  נכונה  רכישה   ,)31%( בזמן  וחיסכון  נוחות  הם  נוספים  שיקולים  מהנשאלים(. 
המבוססת על תחקיר מוקדם )12%( והיכולת לקבל בדרך זו מוצרים ייחודיים וקשים 
להשגה )5%(. מנגד, המניעים להימנעות מקנייה מקוונת הם החשש מקבלת מוצר שונה 
וחשש   )52%( גבוהות  עלויות משלוח   ,)56%( ומיסוי  נושאי מכס   ,)63%( מזה שהוזמן 

שהמוצר לא יגיע )50%(. 

5   יאיר מור, "מנכ"לית פייסבוק על "סטטוסים מצייצים": יש לנו מדיניות ברורה וכולם צריכים להכיר אותה", 

www.mako.co.il/nexter-cellular/Article-220d8c8a7fb0b41006.htm 21.1.2015 .נקסטר/מאקו
.TGI ישראל 2014, גל -2 בוגרים 18+, היגדים בתחום התקשורת. להלן: סקר TGI 6  סקר

7  רועי גולדנברג, "הישראלים קנו באינטרנט ב-2014 בהיקף של 8 מיליארד שקל", גלובס, 31.12.2014.

.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000997365
8   אמיתי זיו, "מהפך: המוצר המבוקש ביותר בקרב הישראלים ב-ebay", דה מרקר, 21.1.2015.

www.themarker.com/technation/1.2544998

http://www.mako.co.il/nexter-cellular/Article-220d8c8a7fb0b41006.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000997365
http://www.themarker.com/technation/1.2544998
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לא רק המחירים הזולים משפיעים על העדפת הצרכנים הישראלים לרכוש באמצעות 
מבעלי   26% שרק  כך  על  מצביעים  הישראלי  האינטרנט  איגוד  ממצאי  בחו"ל.  הרשת 
העסקים המפעילים אתרי אינטרנט מאפשרים מסחר אלקטרוני, בשל חסמי ידע בתחום 

וכן חשש מאתגרי הלוגיסטיקה והתפעול.

על פי מחקר "בזק", תחום הנופש והתיירות הוא הבולט ביותר ברכישה מקוונת. 80% 
באמצעות  מלון  ובתי  טיסות  נופש,  להזמין  מעדיפים  בישראל  האינטרנט  ממשתמשי 
הביגוד  המזון,  בתחומי  הטלפון.  באמצעות  או  בחנות  ברכישה   20% ורק  הרשת, 
וההנעלה, הרכישה המקוונת בישראל נמצאת בראשית התפתחותה: רק תשעה אחוזים 
 16% – ונעליים  בגדים  ו-19% מזמינים ברשת  באינטרנט,  מזון  רוכשים  מהישראלים 

בחו"ל, ורק 3% באתרי מכירות ישראלים.9

רפואה ברשת

על פי סקר "בזק", רק 10% מהגולשים ניהלו שיחת צ'אט עם רופא כדי לטפל בבעיה 
רפואית. עם זאת מרבים הישראלים להגיע למידע רפואי באמצעות הרשת לפני פנייה 
בריאותית כלשהי,  בעיה  לרופא בשל  כי בטרם הגיעם  לרופא. 56% מהגולשים העידו 
את  המפעיל   דוקטורס,  זאפ  הישראלי  האינטרנט  אתר  באינטרנט.  הנושא  על  קראו 
איש   2,500–2,000 כי  דיווח  עצמי,  ראשוני  רפואי  לאבחון  "סימפטומייזר"  מערכת 
בכלי  בשימוש  גידול  נרשם  שנה  ומדי  עצמם  את  ומאבחנים  למערכת  ביום  נכנסים 

האבחון בשיעור של 15%–10.20% 

פרטיות וביטחון באינטרנט

65% מהגולשים חוששים מכמות המידע שנאסף עליהם ברשת. חברת גוגל נחשבת על 
ידי הגולשים כמי שברשותה המידע הרב ביותר עליהם )46%(, ואחריה פייסבוק )32%(, 
ו-WhatsApp )8%(.  24% העידו שפרצו להם לדוא"ל, לפייסבוק או לחשבונות אחרים. 

15% דיווחו כי פרצו להם לפרטי כרטיס האשראי או שזייפו את הכרטיס. 

נתוני  לנקות  נוהגים   60% פעם;  מדי  שלהם  הסיסמאות  את  משנים  מהגולשים   48%
בפני  הציוד  אבטחת  תודעת  זאת,  לעומת   .cookies וקבצי  גלישה  היסטורית  גלישה, 
וירוסים לא חלחלה עדיין מתחום המחשבים לתחום הסלולרי: בעוד 95% מגינים על 
הנייד  כך במחשב  עושים  ו-92%  וירוס  הנייח שלהם באמצעות תוכנות אנטי  המחשב 

שלהם, רק 40% מגינים בדרך זו על הסמארטפון שלהם ו-41% על הטאבלט. 

9 סקר בזק. 

10 עדי הגין, "ד"ר גוגל, תציל אותי: איפה ואיך תוכלו למצוא מידע רפואי אמין ברשת", דה מרקר, 3.11.2014.

www.themarker.com/consumer/1.2475930

http://www.themarker.com/consumer/1.2475930
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צה"ל והרשתות החברתיות

נדרש ב-2014 להתמודד עם שאלת השימוש ברשתות החברתיות בקרב חייליו,  צה"ל 
נוכח פרשת "דוד הנחלאווי": המחאה הרחבה באינטרנט בעקבות ידיעה על העמדתו לדין 
של חייל חטיבת הנח"ל, שצולם דורך את נשקו נגד צעיר פלסטיני. בעקבות זאת פרסם 
פז-צוק, הנחיות בעניין השימוש ברשתות החברתיות.  קצין חינוך ראשי, תא"ל אבנר 
בו אנו  נפרד מהעולם  הינו חלק בלתי  בין היתר כתב: "השימוש ברשתות החברתיות 
חיים. לא יהיה זה נכון ואין כוונה לאסור איסור גורף על שימוש חיילי צה"ל בתווך הזה 
ציבורי  מרחב  הינן  החברתיות  הרשתות  חברתית.  אינטראקציה  המאפשרים  ובכלים 
לכל דבר ועניין. בהיותן מרחב ציבורי, חלות על חיילי צה"ל ומפקדיו ההנחיות ונורמות 
הבסיסיים  המנחים  הקווים  להלן  הציבורי.  במרחב  מחיילים  המצופות  ההתנהגות 
וייצוג ראוי של  יש לפעול ברשת: א. התנהגות מכובדת ומכבדת את הזולת,  שלאורם 
בדיון  מהשתתפות  הימנעות  ג.  האדם.  כבוד  על  שמירה  ב.  הציבורית.  בסביבה  צה"ל 
ציבורי או במחאה ציבורית הקשורה לנושאים מדיניים או צבאיים אם לא הוסכמו לכך 
– בהתאם לפקודת מטכ"ל 8.0105 האוסרת על חיילי צה"ל להשתתף בתהלוכות הפגנות 
מפקדים-פקודים  ויחסי  היררכיה  על  שמירה  ד.  אלה.  בנושאים  עצומות  על  וחתימה 
הכללים  על  שמירה  מידע.  ביטחון  כללי  על  שמירה  ה.  הגבולות.  מטשטוש  והימנעות 
הבסיסיים הנ"ל במרחב הציבורי חיונית לשמירה על מקומו ומעמדו של צה"ל בחברה 

הישראלית כצבא ממלכתי במדינה דמוקרטית."11

"אני קורא פחות עיתונות מודפסת"

סמארטפונים  באמצעות  בגלישה  הגידול  ובמיוחד  באינטרנט,  השימוש  העמקת 
זו עולה גם  וטאבלטים, שתואר האיצו את צמצום החשיפה לעיתונים בדפוס. תמונה 
התקשורת.  לצריכת  הנוגעים  שונים  להיגדים   TGI בסקר  נשאלים  של  מהתייחסותם 
ב-2014 חלה עלייה של כתשעה אחוזים בשיעור הנשאלים בסקר שהביעו הסכמה עם 
ההיגד "כעת כאשר אני משתמש באינטרנט אני קורא פחות עיתונות מודפסת" )45.3% 
בולטת  המודפסת  העיתונות  פני  על  האינטרנט  העדפת  ב-2013(.  ל-41.6%  בהשוואה 
בעיקר בקרב בעלי השכלה של 13 שנות לימוד ומעלה – 50% הסכימו עם  ההיגד. בקרב 
בני השכלה של 12 שנות לימוד – 42.9%, ובקרב בני השכלה של 11-8 שנים – רק 29%. 

במחצית השנייה של 2014 הסכימו 60.8% עם הקביעה "אני יכול להסתדר בקלות בלי 
עיתון יומי" )הכוונה לעיתון מודפס(. מדובר בעלייה הדרגתית הנמשכת מדי שנה. ב-2013 
 ,58.1% של  עמדתם  זו  הייתה  ב-2012  זה,  להיגד  בסקר  מהנשאלים   59.7% הסכימו 
ושלוש שנים קודם לכן, ב-2009 ציינו זאת 56.5%. ב-2014, כבשנים קודמות, קבוצת 
הגיל שבה רמת ההסכמה הגבוהה ביותר עם היגד זה היא של בני 25 עד 34 – 71.3% 
העיתון המודפס הם  מן  להיפרד  יותר  מי שמתקשים   .)2013 בשנת  ל-70%  )בהשוואה 
בני 65 ומעלה: רק 42.5% יכולים לדבריהם להסתדר בלי עיתון יומי )39.9% ב-2013(.12  

11 קצין החינוך הראשי: כללי התנהגות ברשתות החברתיות, אתר צה"ל, 1.5.2014.

www.idf.il/1133-20665-he/Dover.aspx 

12  סקר TGI ישראל 2014, גל -2 בוגרים 18+, היגדים בתחום התקשורת.

http://www.idf.il/1133-20665-he/Dover.aspx
http://www.idf.il/1133-20665-he/Dover.aspx
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לקרוא  מקפידים  שהם  המעידים  הנשאלים  במספר  גם  קלה  ירידה  חלה  ב-2014 
מקומונים. בקרב בני 18 עד 24, שיעור ההסכמה להיגד "אני מקפיד לקרוא את העיתון 
 25.4%(  20.9% –  34-25 בני  ב-2013(   20.3%( הוא 19.5%  קבוע"  באופן  שלי  המקומי 
ב-2013(, בני 44-35- 23.4% )25.4 ב-2013(, בני 54-45 – 31.4% )31.2% ב-2013( בני -64
55 – 38.6% )44.9% ב-2013( ונשאלים מעל גיל 65 – 46.6% )51.4% ב-2013(. 20% פונים 
לעיתון המקומי כאשר הם מחפשים מבצעים והוזלות; 32.8% מדפדפים בעיתוני החינם 
נוספים הנוגעים לשימושים בעיתונות המודפסת,  נתונים  המחולקים בתיבות הדואר. 
המובאים בסקר TGI: 26.4% קוראים את מדורי הכלכלה בעיתון; רק 16% אומרים כי 

הם קוראים עיתון בשביל הבידור יותר מאשר בשביל החדשות.

עיתון  פני  על  מידע  כמקור  בטלוויזיה  החדשות  מהדורות  את  מעדיפים  מבוגרים 
מודפס. כך עולה משיעורי ההסכמה עם ההיגד "אני מעדיף את החדשות בעיתון מאשר 
ב-2013(   14.7%( ומעלה   65 בני  מכלל   12% רק  שותפים  הזו  לאמירה  בטלוויזיה". 
64 )15.2% בשנה הקודמת(. לעומת זאת, מבני 25 עד 34 הביעו  ו-13.3% מבני 55 עד 

25.3% העדפה לעיתון על פני חדשות בטלוויזיה )29.8% ב-2013(.

קשיים בהסתגלות לעידן המחשב והאינטרנט

מחשבים  עם  להתמודד  מסוימות  אוכלוסיות  של  הקושי  ובעיקר  הדיגיטלי,  הפער 
ואינטרנט, ניכר גם ב-2014. סקר TGI מעלה כי עשירית מכלל הנשאלים מסכימים עם 
ההיגד "מחשבים מבלבלים אותי, אני לעולם לא אתרגל אליהם". בקרב בני 65 ומעלה 
שיעור  לימוד  שנות   11 עד   8 של  השכלה  בעלי  בקרב  ל-19.9%.  ההסכמה  שיעור  מגיע 

המסכימים עם ההיגד הוא הגבוה ביותר, ומגיע ל-27%. 

הפוליטיקה- בין התקשורת המסורתית לאינטרנט

בסוף 2014, עם ההחלטה על הקדמת הבחירות לכנסת ה-20, גברה הפעילות הפוליטית 
פוליטיקאים לאזרחים, אך  בין  ערוץ מרכזי לקשר  זו היא  זירת תקשורת  באינטרנט. 
בדצמבר  שנערך  בזק,  סקר  הבוחרים.  שיקולי  על  השפעתה  מידת  מה  לקבוע  מוקדם 
2014, מצא כי 33% עוקבים אחר פוליטיקאים ברשתות החברתיות, 20% בטלוויזיה או 

בעיתון ורק ארבעה אחוזים באירועים שבהם נוכחים פוליטיקאים.

לתקשורת  מרכזי  מקום  שמור  עדיין   – פוליטיקאים  על  עמדה  לגיבוש  אשר  ואולם 
או  ראיונות  פוליטיקאי הם  על  לגבש עמדה  כי מה שמסייע  המסורתית: 63% השיבו 
כתבות בטלוויזיה או בעיתון. 15% אמרו כי לגיבוש העמדה מסייעת נוכחות באירועים 
שבהם נחשף האזרח לפוליטיקאי באופן בלתי אמצעי, שמונה אחוזים קובעים עמדה על 
פי "מה שחברים או מכרים שלי אומרים עליו", ורק שבעה אחוזים עושים זאת על סמך 

פוסטים ברשתות חברתיות.
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גרף 2.3: מה עוזר לך לגבש דעה על פוליטיקאי? מקור:  מחקר בזק - "החיים בעידן הדיגיטלי"
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גרף 3. מה עוזר לך לגבש דעה על פוליטיקאי?13

העיתונות המודפסת: המאבק בין "ידיעות אחרונות" 
ל"ישראל היום" 

שוק העיתונות בישראל עמד במהלך 2014, יותר מאשר בשנים הקודמות, בסימן המאבק 
בין "ידיעות אחרונות" ל"ישראל היום". בשורש המאבק שיקולים כלכליים ופוליטיים 
בנתח  ניכרת  משחיקה  היום"  "ישראל  הופעת  מאז  סובל  אחרונות",  "ידיעות  כאחד. 
ביותר  שהחזיק  מפני  כמונופול  הוכרז   2010 עד   1995 השנים  שבין  לאחר  שלו,  השוק 
מ-50% מכלל תפוצת העיתונים היומיים בישראל.14  במקביל, מתאפיין "ישראל היום" 
בעיקר בכתיבה חיובית על ראש הממשלה בנימין נתניהו ובביקורת על מתנגדיו, בעוד 
"ידיעות אחרונות" מבליט בעקביות את הביקורת על ראש הממשלה. "ישראל היום" 

נמצא בבעלותו של שלדון אדלסון, איש עסקים יהודי-אמריקני המקורב לנתניהו.15 
ביותר  הנפוצים  העיתונים  שני  שבו  מצב  יצר  העיתונים  שני  בין  המתמשך  הדו-קרב 
סיפקו במהלך השנה לציבור הרחב מידע מוטה לטובתו של ראש הממשלה או לרעתו 
החדשותיות,  הידיעות  במרבית  גם  אלא  דעה  במאמרי  רק  מדובר  אין  בוטה.  באופן 

בכתבות ובפרשנויות. 

נועדה להגביל את  במוקד מאבק זה עמדה השנה הצעת החוק שהוגשה לכנסת, אשר 
העיתונות  ולהגנת  לקידום  "החוק  הצעת  פי  על  היום".  "ישראל  של  החינם  חלוקת 
הכתובה בישראל" תיאסר הוצאת עיתון יומי בעל תפוצה רחבה בחינם, לתקופה העולה 
על שישה חודשים. בדברי ההסבר לחוק נאמר כי "העיתונות הכתובה מצויה במשבר 

13 מקור: דוח בזק.

14 אופיר בר-זהר, "רשות ההגבלים העסקיים: ידיעות אחרונות אינו מונופול יותר; ישראל היום שחק את נתח השוק 

www.themarker.com/advertising/1.560150  .3.1.2010 ,של מוזס", הארץ
15  ראו בין היתר: נתי טוקר, "תחקיר "המקור": הקשר בין נתניהו לישראל היום - העיתון הנפוץ במדינה", הארץ, 

 ,www.haaretz.co.il/news/education/1.1922350  .4.2.2013
www.the7eye.org.il/26965 .9.7.2008 ,מורן ראדה, "נתניהו שילם, מה אתם רוצים ממנו?", העין השביעית

http://www.themarker.com/advertising/1.560150
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1922350
http://www.the7eye.org.il/26965
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עמוק שרק הולך ומחריף ומרבית העיתונים קורסים כלכלית. מטרתה של הצעת חוק 
זו לטפל באחת הסיבות המרכזיות שהובילו למשבר ושאינה מאפשרת להם להתאושש 
– היעדר תחרות הוגנת על בסיס יתרונות יחסיים של מצוינות, הנובע מהעובדה שחלק 
מהעיתונים מחולקים היום בחינם. בכך הם מונעים תחרות גם על המחיר, שהוא מרכיב 
חשוב ביכולתו של עיתון לשרוד כלכלית, מרסקים את התחרות ואינם מאפשרים לענף 

העיתונות להתאושש".16 

אחד הכלים שבעזרתם פגע "ישראל היום" בשוק העיתונות בכלל וב"ידיעות אחרונות" 
בפרט, היה המחיר הנמוך של מודעות הפרסום בו. על פי אתר "העין השביעית" פנייה 
זהה  מודעה  לפרסום  מחיר  הצעת  קבלת  לשם  אחרונות"  ול"ידיעות  היום"  ל"ישראל 
היום"  ב"ישראל  המודעות  שמחירי  כך  על  הצביעה  דומים  ובמיקומים  זהה  בתאריך 
העסקי  המודל  שלפי  פי  על  אף  זאת  אחרונות".  "ידיעות  של  מאלה  כמה  פי  נמוכים 

המקובל של חינמונים, עליהם להיות דווקא גבוהים יותר.17  

בחוק,  תמכו  כנסת  חברי   43  .2014 בנובמבר  ב-12  טרומית  בקריאה  אושר  החוק 
ותשעה  נמנעו  כנסת  חברי  תשעה  נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש  בהם  לו,  התנגדו   23
נוספים נכחו באולם, אך לא הצביעו. השרים יאיר לפיד וסילבן שלום לא הצביעו בשל 
להבטיח  נתניהו  של  כישלונו  כי  העריך  "הארץ"  של  הפוליטי  הפרשן  עניינים.18  ניגוד 
שהקואליציה בראשותו תצליח לסכל את אישור "חוק ישראל היום" היה אחד הגורמים 
שהאיצו את החלטתו להקדים את הבחירות לכנסת.19 הטיפול בהליך החקיקה הופסק 

בשל ההחלטה על פיזור הכנסת ה-19. 

פרסם  ואף  השנה,  במהלך  רבים  עמודים  החוק  נגד  למאבק  הקדיש  היום"  "ישראל 
"משאל קוראים" יומי שבו הביעו קוראים את מחאתם על הכוונה לסגור את העיתון. 
על פי הערכה השקיע בעליו של "ישראל היום" כארבעה מיליון שקלים במסע פרסום 

נרחב ובהפעלת שתדלנים נגד הצעת החוק.20 

מנתוני TGI עולה כי שיעור החשיפה של "ישראל היום" לבוגרים בני 18 ומעלה בימי חול 
עלה במהלך 2014 ל-39.3% )37.7% ב-2013(. בחשיפה ל"ידיעות אחרונות" חלה בשנה 
זו ירידה מ-37.7% בשנה הקודמת ל-34.9%. החינמון "פוסט" זכה לחשיפה של 8.3%, 
"הארץ" ל-5.3%, "גלובס" ל-4.6% ו"מעריב השבוע", המהדורה היומית של 'מעריב'" 
ל-21.2.9% בסופי השבוע הוביל "ידיעות אחרונות" בחשיפה של 38.7% )לעומת 41.5% 
 – "הארץ"  הקודמת(,  בשנה   33.3%(  34% של  חשיפה  קיבל  היום"  "ישראל  ב-2013(, 
6.9%, "בשבע" – 6.2%, "מעריב סופהשבוע" – 5.4%, "מקור ראשון" – 3.1%, ו"גלובס" 
– 2.9%. היומון הכלכלי "כלכליסט" מבית "ידיעות אחרונות" נחשף ל-9.6%, ודה מרקר 

oknesset.org/bill/8414,"16  אתר "כנסת פתוחה

www.the7eye.org.il/115594 .11.8.2014 ,"17  איתמר ב"ז, "תעמולה זולה", "העין השביעית

18  יהונתן ליס, "החוק שיאסור על חלוקת "ישראל היום" חינם אושר בקריאה טרומית", הארץ, 21.11.2015.

www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2483544 

19  יוסי ורטר, "לא דיל עם החרדים, 'חוק ישראל היום' הוא שהביא לבחירות", הארץ, 5.12.2014.

www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2504567
20  נתי טוקר, "כמה כסף השקיע "ישראל היום" בסיכול החוק נגדו?", דה מרקר, 12.11.2015.

www.themarker.com/advertising/1.2484182 

21 "מעריב השבוע" החל להופיע כעיתון יומי רק במאי 2014.

http://oknesset.org/bill/8414
http://www.the7eye.org.il/115594
http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2483544
http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2504567
http://www.themarker.com/advertising/1.2484182
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מבית "הארץ" – 5.5%. בתחום השבועונים ירדה החשיפה ל"לאשה" מ-8.4% ל-7.6% 
ב-2014. "פנאי פלוס" ירד מ-4.3% ל-3.5%. 

הצפייה בטלוויזיה: כמעט ארבע שעות ביממה

סיכום נתוני הצפייה בטלוויזיה לשנת 2014, שנערך על ידי הוועדה הישראלית למדרוג,22 
מעלה כי צופי הטלוויזיה הישראלים שמרו על הרגלי צפייה יציבים יחסית. זמן הצפייה 
ו-48 דקות. הנתון  היומי הממוצע בשנת 2014 עמד על 228 דקות – שהן שלוש שעות 
כמעט זהה לנתוני 2013, שעמדו על 229 דקות בממוצע. מדובר בשיעורי צפייה גבוהים 
יחסית לעולם המערבי. באנגליה, למשל עמד זמן הצפייה הממוצע בשנת 2014 על 195 
דקות. מבחינה מגדרית, אוכלוסיית הנשים שומרת על דומיננטיות בצפייה, כפי שהיה 
גם בשנים קודמות. מקרב אוכלוסיית הצופים בני 18 ומעלה – קרוב ל-57% הם נשים, 

ורק 43% גברים.

טבלה 1. שיעורי צפייה בטלוויזיה על פי גילאים23

קהל הצופים
דקות צפייה בממוצע ביום

שנת 2013שנת 2014

228229כלל הצפייה מגיל 4 מעלה
172175גיל 17-4

129118גיל 24-18
191195גיל 34-25
245242גיל 44-35
283294גיל 54-45
322332גיל 64-55

355365מעל גיל 65

מבצע "צוק איתן" השפיע גם על שיעורי הצפייה בטלוויזיה: יולי היה החודש הנצפה 
ביותר לשנת 2014. בחודש זה עמד זמן הצפייה היומי הממוצע על 279 דקות, גידול של 
לו. בשנת 2013, לשם ההשוואה, עמד זמן הצפייה  יוני שקדם  25% בהשוואה לחודש 
הממוצע בחודש יולי על 233 דקות – גידול של 5% בלבד בהשוואה לחודש יוני שקדם 
לו. הגידול הניכר ביותר בהיקפי הצפייה בחודשים יולי-אוגוסט 2014 בהשוואה לנתונים 
היקפי  את  הגדילה  זו  אוכלוסייה  הדרום.  תושבי  בקרב  נרשם  אשתקד  המקבילים 

הצפייה שלה בטלוויזיה בכ-30%, בהשוואה ל-9% עד 17% באזורים האחרים. 

צריכת החדשות בישראל ממשיכה להיות גבוהה גם בשגרה. שיעור הרייטינג היומי של 
בהשוואה  בממוצע,   42.5% על  עמד   2014 בשנת  המרכזיות  החדשות  מהדורות  ארבע 

ל-37.9% בשנת 2013. הגידול המרכזי נרשם במהדורות החדשות של ערוצים 9 ו-10. 

22 נתוני הצפייה של הוועדה למדרוג מבוססים על פאנל המורכב מ-580 בתי אב וכ-2,100 פרטים, המהווים מדגם 

סטטיסטי מייצג של אוכלוסיית בעלי מקלטי הטלוויזיה בישראל.
23 מקור: הוועדה הישראלית למידרוג.
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 2 ערוץ  כי  עולה  התכניות,  בכלל  הטלוויזיה  בערוצי  הצפייה  התפלגות  של  מסקירה 
תפס נתח שוק של 35.4%, ערוץ 10 תפס 14.3%, הערוץ הראשון – 7.1%, וערוץ 9 זכה 
ל-2.7%. המשדר שזכה לרייטינג הגבוה ביותר, 37.2%, היה "מאסטר שף 4", וצפו בו 
העולם  גביע  גמר  השני  במקום  ישראלים.  מיליון  כ-1.416  המדרוג  ועדת  מדגם  פי  על 
"אקס  ובשלישי  איש(  מיליון  כ-1.403  שהם   36.6%( לארגנטינה  גרמניה  בין  בכדורגל 

פקטור – ההופעות החיות" )34.1%, 1.060 מיליון צופים(.  

צפייה במקלט הטלוויזיה או במחשב, ב"חי" או נדחית? 

מסקר שנערך ב-2014 עבור הוועדה הישראלית למדרוג עולה כי בקרב 42% מבתי האב 
וב- סמארטפון,  באמצעות  או  בטאבלט  טלוויזיוניים  בתכנים  לצפות  נוהגים  שנדגמו 
33% מבתי האב לפחות אדם אחד אחד נוהג לצפות בתכנים טלוויזיוניים במחשב. סקר 
בזק העלה כי 75% מהגולשים צופים בסרטים או בסדרות באמצעות האינטרנט, 80% 

מהנשאלים שומעים מוסיקה בדרך זו, ו-31% קוראים ספרים או מגזינים דיגיטליים. 

סקר בזק שנערך בקרב גולשי אינטרנט )ומכאן ייתכן שגם דפוסי צריכת המדיה שלהם 
אינטרנטיים יותר(, מצא כי האינטרנט הוא האמצעי העיקרי לצפייה בסרטים. בתשובה 
צפו  כי   40% השיבו  האחרונים"  החודשים  בשלושת  סרטים  ראית  "היכן  לשאלה 
באינטרנט, 40% בטלוויזיה, ורק 13% בבתי קולנוע ו-שבעה אחוזים ב-DVD. הצופים 
  Smart TV,בסרטים באינטרנט העדיפו לעשות זאת באמצעות מחשב )63%(, טלוויזיה

או סטרימר, ורק שמונה אחוזים בסמארטפון או טאבלט. 

ואולם נתוני סקר TGI, שלא נעשו באמצעות פאנל אינטרנטי, מעידים כי  למרות הגידול 
במכשיר  הצפייה  בזמן  יציבות  נשמרת  עדיין  האינטרנט,  באמצעות  הצפייה  בהיקף 
הטלוויזיה המסורתי. רק 15.5% מהנשאלים בסקר TGI הביעו הסכמה עם ההיגד "אני 
טלוויזיה".  באמצעות  ולא  אינטרנט  אתרי  באמצעות  טלוויזיה  בתכני  לצפות  מעדיף 
אכן  מהם   27.4%  :34 עד   25 בני  בקרב  ניכר  זה  מממוצע  בהרבה  גבוה  שיעור  כצפוי, 
מהנשאלים   33.2% נדחית,  לצפייה  אשר  בטלוויזיה.  ולא  באינטרנט  צפייה  מעדיפים 
שינתה   – ועוד  לממיר  הקלטה   – הטכנולוגית  "ההתקדמות  ההיגד  על  בחיוב  הגיבו 
את האופן שבו אני צופה בטלוויזיה". אשר לצפייה בסרטים בבתי קולנוע, אף על פי 
ש-34.4% מהנשאלים בסקר TGI הסכימו עם ההיגד "אני נהנה יותר מסרטים בקולנוע 

מאשר בטלוויזיה", רק 9.9% השיבו בחיוב על ההיגד "אני הולך בקביעות לקולנוע". 

הצפייה  של  המכריע  הרוב   2014 לשנת  למדרוג  הישראלית  הוועדה  ממצאי  פי  על 
בטלוויזיה – 96% – מתבצע באופן "חי". זהו נתון הדומה לשיעור בשנת 2013, שעמד 
על 95.3%. שיעורים אלו גבוהים מעט בהשוואה למדינות מערביות אחרות.24 הוועדה 
הישראלית למדרוג איננה מודדת לפי שעה שיעורי צפייה באמצעים דיגיטליים, אף כי 

מתקיימים דיונים בנושא כבר שנים אחדות. 

24  "הטלוויזיה בישראל 2014: היקפי הצפייה שומרים על יציבות, גם בקרב אוכלוסיות צעירות", הודעה לעיתונות, 

הוועדה הישראלית למדרוג, 20.12.2014.
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נדחית  צפייה  של  בפופולריות  העלייה  למרות  כי  דיווחו  והלוויין  הכבלים  חברות  גם 
התכניות.  של  המקורי  השידור  בעת  לינארית,  היא  הצפייה  רוב  עדיין  ובעולם,  בארץ 
על פי נתוני הוט 94% מזמן הצפייה בכבלים היא בערוצים הליניאריים ורק 6% מזמן 
הצפייה ב-VOD. על פי סקר "סאפיו", שנערך בעבור סלקום, 82% מצרכני הטלוויזיה 
בישראל נהגו ב-2014 לצפות בשידורים בצפייה נדחית, בעיקר בתכניות מוקלטות או 

 25. VOD באמצעות

הדיון על מאפייני הצפייה בשנת 2014 התלהט בסוף השנה, כאשר הסתמן שינוי במפת 
TV" – שירות טלוויזיה של חברת הסלולר.  הטלוויזיה בישראל, עם השקת "סלקום 
השירות מבוסס על ממיר המקושר לאינטרנט, הקולט תכנים ייעודים ותכנים כלליים 
אמור  השירות  וטאבלט.  סמארטפון  טלוויזיה,  המסכים:  בכל  אותם  ומציג  מהרשת, 
להוות תחרות לחברת הכבלים הוט ולחברת הלוויין יס. השידורים המועברים כוללים 
באינטרנט ובה סרטים וסדרות לצפייה בכל   VOD את ערוצי עידן פלוס, וכן ספריית
מדובר  כי   "TV "סלקום  השקת  בעת  הסביר  ארדן  גלעד  לשעבר  התקשורת  שר  זמן. 
במהלך המיועד להילחם בדואופול של הוט ויס הגובה מהצרכנים בישראל מחיר יקר 

מדי בעבור הטלוויזיה.26

ההודעה על השירות החדש חשפה בפני הציבור נתונים ממקורות שונים, חלקם סותרים, 
עבורה  שערכה  סקר  ממצאי  הציגה  סלקום  ב-2014.  בטלוויזיה  הצפייה  מאפייני  על 
חברת "סאפיו מחקר ופיתוח" שעל פיו צפו ב-2014 לקוחות הכבלים והלוויין בממוצע 
רק בשישה ערוצים באופן קבוע, ו-87% צפו בערוצים 2,1 ו-10. הצופים עקבו אחר ארבע 
לקוחות  כי  יס  פרסמה  בתגובה  בשבוע.27  שניים  או  אחד  בסרט  וצפו  בממוצע  סדרות 
הלוויין צפו בממוצע ב-22 ערוצים בחודש, כ-55% צפו ביותר מ-20 ערוצים בחודש, ורק 
שבעה אחוזים צופים בשישה ערוצים בלבד בחודש. יותר מ-90% ממנויי יס צפו בממוצע 
בלפחות אחד מערוצי הסרטים, הסדרות והדוקו בחודש. על פי נתונים שפרסמה הוט 
בכל ממיר בכבלים נרשמה צפייה ב-17 ערוצים בממוצע.28 נתונים שונים ואף סותרים 
ואמינה של הרגלי הצפייה בטלוויזיה, כמו  אלה משקפים את הקושי במדידה מלאה 
השיקולים  בשל  וכן  סקרים,  על  ההסתמכות  בשל  זאת  אחרות,  תקשורת  בזירות  גם 

השיווקיים המובהקים של הגורמים המפרסמים את הנתונים.   

בשני עניינים יש הסכמה ניכרת: האחד הוא היחס לפרסומות – כשני שלישים מצופי 
ההיגד  עם  מסכימים   65.4% הפרסום.  תשדירי  על  לוותר  שמחים  היו  הטלוויזיה 
ההיגד  עם  הסכמה  הביעו  ו-63.5%  כלל",  בדרך  לי  מפריעות  בטלוויזיה  "הפרסומות 
"כשאני צופה בתכניות מוקלטות אני תמיד מריץ את הפרסומות". השני נוגע ל"תרבות 
רק  האינטרנט.  צריכת  בהרגלי  מרכזי  מרכיב  ב-2014  גם  להיות  הממשיכה  החינם", 
חמישה אחוזים מכלל הצופים בסרטים או בסדרות באינטרנט משלמים בעבורם. על כל 

32 אפליקציות שהישראלי מוריד בחינם – הוא משלם על אפליקציה אחת בלבד.  

www.geektime.co.il/wp-content/uploads/2014/12/cellcom-tv.pdf  25

26  אבי שאולי, "רעידת אדמה בטלוויזיה: סלקום משיקה את 'סלקום TV', המחיר - 99 שקל לחודש", ביזפוטרל, 

www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/399904 .29.12.2015
www.geektime.co.il/wp-content/uploads/2014/12/cellcom-tv.pdf  27

.29.12.2015 ,ynet ,"28  מירב קריסטל, "בכמה ערוצים אנחנו צופים? הדעות חלוקות

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4609048,00.html

http://www.geektime.co.il/wp-content/uploads/2014/12/cellcom-tv.pdf
http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/399904
http://www.geektime.co.il/wp-content/uploads/2014/12/cellcom-tv.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4609048,00.html
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הגברת תודעת השירות לצרכני התקשורת

להבטיח  שנועדו  הצעדים  את   2014 במהלך  החמירה  ולוויין  כבלים  לשידורי  המועצה 
שירות ראוי לצרכני התקשורת. במסגרת זו הוטלו במהלך השנה שני קנסות כבדים על 
חברת השידורים בכבלים הוט. בחודש יוני הוטל על הוט קנס בשיעור 1.3 מיליון שקלים 
בעקבות עלייה דרמטית במספר התלונות למועצה. לדברי מנהלת תחום הגנה על הצרכן 
במועצה מירב שטרוסברג אלקבץ מדובר בהפרה חוזרת ונשנית של הוראות הרישיון. 
"כאשר שירות הלקוחות של החברה אינו זמין ללקוח, יכולתו להתלונן על תקלה, לברר 

חשבון ואפילו להתנתק, הופכים לבלתי אפשריים", אמרה שטרוסברג אלקבץ.29

בדצמבר הוטל על החברה קנס נוסף, בשיעור 1.6 מיליון שקלים בגין הכשלים במוקד 
יולי, אוגוסט  השירות, ובראשם זמני המתנה ארוכים במיוחד, אשר נמדדו בחודשים 
וספטמבר. בבדיקות המועצה נמצאו זמני המתנה שהגיעו לשעה. מבדיקת אגף הפיקוח 
והבקרה של המועצה עלה כי בעוד לקוחות יכולים להמתין זמן בלתי סביר לקבל שירות, 

הרי שבמוקדי המכירות זוכים המתקשרים למענה בתוך שניות אחדות.

במקביל קיימה ב-2014 ועדת הכנסת לפניות הציבור, בראשות ח"כ עדי קול דיון בנושא 
"הטרדת לקוחות נוטשים על-ידי חברות הכבלים והלוויין". 

הרדיו: ההאזנה עלתה

לשנה  בהשוואה   2014 בשנת  עלו  בישראל  הרדיו  תחנות  למרבית  ההאזנה  שיעורי 
הקודמת. התחנה הפופולרית ביותר נותרה גם בשנה זו גלגלצ, בשיעור חשיפה של 29.7% 
ואחריה רשת ב-25.3% בהשוואה ל-23.8% ב-2013. במקום  )27.8% בשנה הקודמת(, 
השלישי נמצאת גלי צה"ל שזכתה ל-24.3% לעומת 22.9% בשנה הקודמת. רשת ג של 
קול ישראל – 14.2%, רשת א – 4.4%. כלל תחנות הרדיו האזורי-מסחרי המשווקות ע"י 
חברת שפ"א הגיעו ב-2014 לחשיפה של 32.3%, לאחר שבשנה הקודמת זכו לחשיפה של 

.31.7%

בבחינת הרגלי ההאזנה לרדיו מצביע סקר TGI על כך ש-54.9% מסכימים עם ההיגד 
"אני מקשיב לרדיו בכל יום". המאזינים המסורים ביותר לרדיו הם בני 65 ומעלה: 70% 
מהם העידו שהם מאזינים לרדיו בכל יום. זאת לעומת בני 18 עד 24 אשר רק 31.3% 
מהם מאזינים בתדירות כזו. שיעור האזנה גבוה יחסית, של 60%, מאפיין נשאלים בעלי 

השכלה של למעלה מ-13 שנות לימוד. 

www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/3655.pdf .29.6.2014 ,29  הודעה לתקשורת

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/3655.pdf
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הירידה ברמת האמון של הציבור בתקשורת

בשנת 2014 נרשמה ירידה תלולה במדד האמון של הציבור בתקשורת, כך עולה מ"מדד 
הדמוקרטיה הישראלית" שפרסם כמדי שנה המכון הישראלי לדמוקרטיה. בניגוד לשנה 
מאוד  "הרבה  או  אמון"  הרבה  "די  בסקר  מהנשאלים   47.3% הביעו  שבה  הקודמת, 
של  )בשקלול   29.7% רק  לתקשורת  כזה  יחס  הביעו  שב-2014  הרי  בתקשורת,  אמון" 
זכתה התקשורת למקום  היהודי  ו-27% מהערבים(. בקרב הציבור  28.4% מהיהודים 
העליון,  המשפט  בית  המדינה,  נשיא  צה"ל,  אחרי  הציבור,  אמון  ברמת  ביותר  הנמוך 
ירד  עורכי המחקר  ואנשי דת. לדברי  המשטרה, הממשלה, הכנסת, הרבנות הראשית 
האמון בתקשורת לנקודה הנמוכה ביותר בכל המדידות שנערכו במסגרת סקרי "מדד 

הדמוקרטיה" מאז 30.2003

"ידיעות  בין  והמתמשך  המתוקשר  מהעימות  היתר,  בין  נובעת,  זו  שירידה  אפשר 
התקשורתי  בדיווח  להטיות  הציבור  נחשף  שבמסגרתו  היום",  ו"ישראל  אחרונות" 

גרף 2.4: מידת האמון בתקשורת מ-2003 ועד 2014. ולחילופי האשמות בדבר אמינותם של אמצעי התקשורת. 
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מקור: מדד הדמוקרטיה בישראל 2014

גרף 4. מידת האמון בתקשורת מ-2003 ועד 312014

30  תמר הרמן, אלה הלר, חנן כהן, גלעד בארי ויובל לבל, "מדד הדמוקרטיה הישראלית 2014", המכון הישראלי 

לדמוקרטיה, עמ'  123. 
31 מקור: מדד הדמוקרטיה בישראל 2014.
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הפרסום הסמוי )"תוכן שיווקי"( נחשף לציבור

במהלך 2014  נמשך תהליך חשיפת הציבור למידע על ההיקף הגובר של פרסום סמוי 
בהגדרה  המודפסת.  ובעיתונות  ברדיו  באינטרנט,  בטלוויזיה,   – התקשורת  באמצעי 
לצרכן  מוצגים  אינם  אשר  פרסומיים,  מסרים  נכללים  שיווקי"  "תוכן  של  הנפוצה 
כתבה,  כידיעה,  מוסווים  אלא  מודעות,  של  המקובלת  הפרסום  במתכונת  התקשורת 
ריאיון או תוכן תקשורתי אחר. הפרסום הסמוי מנוגד לאחד העקרונות הבסיסיים של 
העיתונות בעולם המערבי: הפרדה מוחלטת – יש המכנים אותה "חומה סינית" – בין 
המערכת העיתונאית והתכנים העיתונאיים לבין המחלקות המסחריות ובראשן מחלקת 

המודעות והחומר הפרסומי. 

בטשטוש התחומים בין תוכן עיתונאי לבין פרסום יש משום הטעיית צרכני התקשורת. 
ענת  החוקרת  לדברי  פרסומיים.  מסרים  לזהות  כצרכן  הצופה  של  בזכותו  פוגע  הוא 
באלינט, שחקרה את תופעת "המיתוג הסמוי" בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל 
עצם הכינוי "תוכן שיווקי" הוא אוקסימורון המנסה לטשטש את הניגודיות הבסיסית 
בין מה שנתפס כ"תכני תקשורת" ובין מסרים שיווקיים. עצם השימוש במונח "תוכן 
שיווקי" מעיד על ההטיה הקיימת בשיח הציבורי העכשווי לטובת התפיסה שהגופים 

בעלי האינטרס הכלכלי – מפרסמים, פרסומאים וגופי השידור – מבקשים לבסס.32 

השיווקי  התוכן  היקף  את  הציגו  השביעית"  "העין  מערכת  ידי  על  שנערכו  תחקירים 
המסחרית  המחלקה  של  מסמך  הוצג  היתר  בין   .ynet ובאתר  אחרונות"  ב"ידיעות 
ותתמוך  תלווה  העיתון  "מערכת  כי  הובטח  פרסום  לצד  שבו  אחרונות"  ב"ידיעות 
"העין  לפרסומי  בתגובה  ונמסר  הטענות  את  דחו  אחרונות"  ב"ידיעות  בפרויקט".33 
השביעית" כי "ב'ידיעות אחרונות' לא מתפרסם תוכן בתשלום. שיתופי פעולה מסחריים 
כוללים אך ורק מודעות מסחריות, והתוכן, אם יש כזה, הוא באחריותם הבלעדית של 
העורכים ולחלוטין אינו מתומחר. כמו כן, בכל משא-ומתן שמנהלת המחלקה המסחרית 
'החשיפה המערכתית היא לשיקול דעתה  וחד-משמעי:  של העיתון נאמר באופן ברור 

הבלעדי של מערכת העיתון'. 

בדיקה  פי  על  באינטרנט.  הסמוי  הפרסום  היקפי  את  דירג  השביעית"  "העין  אתר 
אחרונות",  "ידיעות  מבית   ynet הוא  ביותר  הממוסחר  האתר   2014 במהלך  שנערכה 
יחסית  נקיים  נמצאו  ו"כלכליסט"  "דה-מרקר"   .MAKO-ו וואלה  "גלובס",  ואחריו 
מתוכן שיווקי. בבדיקה נמצא כי במערכת "הארץ" נעשים המאמצים הברורים ביותר 
לשמור על העצמאות המערכתית ועל ההפרדה בין המערכת העיתונאית לחלק המסחרי, 
לסמן תכנים מסחריים באופן ברור ולהקפיד על עיצוב גרפי המשרת את קהל הקוראים 
)הבחנה בין תוכן לפרסום( ולא את המפרסמים )עיצוב ממותג לתוכן(. באופן ברור, אתר 
החדשות  אתרי  בין  ביותר  הגבוהה  היא  המערכתית  העצמאות  שבו  זה  הוא  "הארץ" 

שנבדקו.34

32  ענת באלינט, "בתוך הקופסה: מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל", המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

 .2012
www.the7eye.org.il/141306  .7.1.2015 ,33  איתמר ב"ז, "חושבים ירוק", העין השביעית

www.the7eye.org.il/141511 .18.1.2015 ,34  ענת באלינט, "אנשי השיווק של השנה", העין השביעית

http://www.the7eye.org.il/141306
http://www.the7eye.org.il/141511
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עוד פורסם כי גם "גלובס" הציע חבילת פרסום אשר כוללת לצד מודעות, גם שלוש-
המוכשרים  המערכת  "כתבי  אמונים  כתיבתן  שעל  איכותיות",  תוכן  "כתבות  ארבע 
של 'גלובס'". ממערכת העיתון נמסר כי מ"גלובס" נמסר בתגובה: "כל פעילות התוכן 
השיווקי ב'גלובס' זוכה לגילוי נאות בהתאם לנדרש. באתר האינטרנט של 'גלובס' קיים 
'גלובס מציג', המוצג לכל קורא כפלטפורמה מסחרית. כתבי 'גלובס' חופשיים לבחור 

ידיעה המופיעה ב'גלובס מציג', לערוך אותה ולהעלות אותה במדור הרלבנטי".35

עם מי נפגשים השרים: הגברת השקיפות

שנת 2014 התאפיינה בשורה של הישגים בתחום הגברת השקיפות של מוסדות ציבוריים 
לחופש  התנועה  באמצעות  נעשה  אלה  מפעולות  ניכר  חלק  הרחב.  ולציבור  לתקשורת 
עם  הממשלה  משרדי  של  התקשרויות  לפרסום  היתר  בין  הביאה  זו  פעילות  המידע. 
ספקים, פרסום יומני השרים המאפשרים לעמוד על סדר יומם והפגישות שהם מקיימים 
וחברת  ממשלה  משרדי  של  קמפיינים  עלויות  על  מידע  פרסום  מסוימות(,  )בהגבלות 
בנובמבר אישרה הכנסת בקריאה  ועוד.  יישובים  פי  על  נתוני פשיעה  החשמל, פרסום 
שנייה ובקריאה שלישית תיקון לחוק הקובע כי חוק חופש המידע יחול גם על מוסדות 
להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם. החוק יאפשר להגיש לאוניברסיטאות 
בקשות מידע בכל תחום, ולא רק לגבי ניהול ענייניהן הכספיים כפי שהיה עד היום. עם 
פגיעה  בגילויו  גבוהה שלא למסור מידע שיש  זאת, החוק מאפשר למוסדות להשכלה 
שטרם  במחקרים  פגיעה  קידום,  או  שיפוט  בהליכי  פגיעה  האקדמי,  בחופש  מהותית 
פורסמו, או גילוי זהותם של תורמים שביקשו להישאר בעילום שם. את הצעת החוק 

הגיש ח"כ מיקי רוזנטל )עבודה( עם התנועה לחופש המידע.36

www.the7eye.org.il/119446  .29.7.2014 ,35  איתמר ב"ז, "כתבי המערכת המוכשרים", העין השביעית

www.meida.org.il/?p=4968 ,36  אתר התנועה לחופש המידע

http://www.the7eye.org.il/119446
http://www.meida.org.il/?p=4968
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שוק הפרסום בישראל בשנת 2014 נותר בהיקף זהה לזה של השנה הקודמת – כ-3.6 
מן  השיווק.  ואיגוד  פרסום  בקרת  יפעת  שפרסמו  מנתונים  עולה  כך  שקל.  מיליארד 
הנתונים הללו אנו למדים שמאז אמצע העשור הקודם לא חל גידול רב בהיקף ההוצאות 
בתקציבי  עלייה  ב-2014  גם  ניכרת  קודמות,  בשנים  כמו  הישראלי.  במשק  לפרסום 
הפרסום באינטרנט ולעומת זאת ירידה בתקציבי הפרסום שהופנו לעיתונות המודפסת.1 
מהנתונים גם עולה כי אפשר שזו השנה האחרונה שבה היקף הפרסום בעיתונות גדול מזה 
שבאינטרנט, וב-2015 תידחק העיתונות למקום השלישי, אחרי הטלוויזיה והאינטרנט.  

איגוד השיווק  מנכ"לית  בירו,  ותלמה  פרסום,  יפעת בקרת  מנכ"ל  יעקובי,  נתי  לדברי 
הישראלי, נתוני הסיכום השנתי מפתיעים, שכן הציפייה הייתה שתירשם ירידה בהיקף 
הפרסום בשל מבצע "צוק איתן" בעזה ובשל ההאטה בענף הפרסום שנרשמה בעקבותיו.  

גרף 3.1: הנתח של כל המדיום בעוגת הפרסום על ציר זמן
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גרף 1. הנתח של כל מדיום בעוגת הפרסום על ציר הזמן

1 נתוני ההוצאות לפרסום במדיה לשנת 2014 נערכו על ידי יפעת בקרת פרסום ואיגוד השיווק הישראלי, על סמך עבודת 

איסוף, ניתוח ועיבוד של נתוני ההוצאה לפרסום, מחירוני המדיה, דוחות כספיים הנמסרים לבורסה, הצלבת המידע מול 
גופי פרסום ומדיה ובעיקר מול מחירי אמת ששולמו בפועל על ידי מפרסמים רבים. הניתוח מציג את ההוצאה לפרסום 

בישראל במחירי ברוטו, הכוללים את עמלות משרדי הפרסום. הניתוח מביא בחשבון סטייה של עד 4% בנתונים. 

שוק הפרסום 2014



דוח שנתי  התקשורת בישראל 2014

41

התפלגות הוצאות הפרסום בישראל
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גרף 2. התפלגות הוצאות הפרסום בישראל

הטלוויזיה

בישראל:  הפרסום  בעוגת  ביותר  הגדול  הנתח  את  מקבלת  הטלוויזיה  ב-2014  גם 
1.478 מיליארד שקל, שהם 41% מכלל תקציבי הפרסום, הופנו למדיום זה. עם זאת 
 6% של  בשיעור  בטלוויזיה  בפרסום  קיטון  נרשם  ב-2014  כי  הסיכומים  מצביעים 
 .2013 בשנת  בטלוויזיה  בפרסום  גידול של 8%  לאחר  זאת  לשנה הקודמת.  בהשוואה 
הירידה בפרסום בטלוויזיה ב-2014 מיוחסת ברובה המכריע למבצע צוק איתן. במחצית 
הראשונה של השנה אמנם נרשם המשך במגמת הגידול  במדיום זה, אולם מבצע צוק 
איתן – שנערך בחודשים יולי-אוגוסט, שהם חודשי השיא בפרסום בטלוויזיה – קטע 
כל מסעות  לחלוטין את  עצרו המפרסמים כמעט  בחודשים אלה  את מגמת הצמיחה. 
כ-100 מיליון שקלים  כך  ערוצי השידור הפסידו משום  כי  ודווח  הפרסום בטלוויזיה, 

בהכנסותיהם מפרסום.

הטלוויזיה  בעולם  רגולטורי  ודאות  ובחוסר  בהירות  בחוסר   2014 התאפיינה  כן,  כמו 
המסחרית. אי ודאות נרשמה סביב הצעת החוק לפיצול ערוץ 2 שהוביל שר התקשורת 
לשעבר, גלעד ארדן, יוזמה שנגנזה בסוף 2014 על ידי ראש הממשלה ושר התקשורת, 
ליומה האחרון של 2014.  נתניהו. גם עתידו של ערוץ 10 נשאר לוט בערפל עד  בנימין 
במקביל ממשיכים לעלות ולרדת שמותיהם של משקיעים פוטנציאלים בערוץ 10, וככל 
רישיון  לו  שיוענק  בישראל  הראשון  יהיה   10 ערוץ  אם  יתברר   2015 ביוני  רק  הנראה 

למשך 15 שנה. 

בסוף דצמבר 2014 נכנסה חברת סלקום לתחום הטלוויזיה, במהלך שנתפס כצעד שעשוי 
ולהגדיל מאוד את התחרות בתחום.  בישראל  בטלוויזיה הרב-ערוצית  לחולל מהפכה 

במהלך 2015 צפויים להיכנס לתחום שחקנים נוספים.
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המרכזית  החברה  שטראוס,  היו קבוצת  בטלוויזיה  השנה  הבולטים  המפרסמים 
למשקאות וקבוצת אסם. הקטגוריות הבולטות בהשקעתן בטלוויזיה הן רשתות שיווק, 

ביגוד ומשווקי רכב פרטי.

העיתונות המודפסת

מאשר  פחות  ב-9%  המודפסת,  בעיתונות  לפרסום  ב-2014  הופנו  ש"ח  מיליון   855
בשנה הקודמת. כתוצאה מכך התכווץ גם השנה חלקו של הדפוס בעוגת הפרסום וירד 
המודפסת  העיתונות  על  איתן"  "צוק  מבצע  השפעת  בלבד.  ל-23%  ב-2013  מ-26% 
בשנת  גם  זאת,  עם  בטלוויזיה.  הפרסום  על  להשפעה  יחסית  ב-2014  קטנה  הייתה 
העיתונים  מאמצי  למרות  זה.  במדיום  בפרסום  העקבית  הירידה  מגמת  נמשכת   2014
צברה  אשר  זו,  מגמה  בענף,  המחירים  ירידת  את  לבלום  לנסות  והכלכליים  היומיים 
מחירים. בירידות  ומתבטאת  נמשכת,  היום",  "ישראל  של  לזירה  כניסתו  עם   תאוצה 
מספרם ההולך וקטן של השחקנים בעיתונות המודפסת מקטין את הענף כולו ומשקף 
מגמה של צמצום והתכנסות. לאחר שבשנת 2013 נסגרו כל המקומונים של "מעריב", 

.SBC התפרקה בשנת 2014 קבוצת המגזינים

שופרסל,  ורשת  אלקטרה  פארם,  סופר  היו:  ב-2014  בעיתונות  הבולטים  המפרסמים 
הקטגוריות הבולטות בהשקעתן בעיתונות הן רשתות שיווק, חשמל וריהוט.

האינטרנט

ההוצאה לפרסום באינטרנט ב-2014 גדלה בכ-24% והגיעה על פי ההערכה לכ-818 מיליון 
ש"ח, שהם 22% מכלל עוגת הפרסום )18% בשנת 2013(. צמיחת הפרסום באינטרנט 
עם  בו.  הגוברת  התלות  ואת  הדיגיטלי  בעולם  השימוש  בהיקפי  הגידול  את  משקפת 
זאת, מדידת היקפי הפרסום באינטרנט מציבה אתגר מורכב למי שמבקשים לחשב את 
הסכומים המופנים למדיום החדש. זאת משום שהגורמים המובילים בתחום זה נמנעים 
מלמסור נתונים כספיים. נתוני פלח זה של עוגת הפרסום מתבססים על ניטור שמבצעת 
בפרסום  העוסקים  עם  בשיחות  שגובו  מושכלות  הערכות  פרסום,  בקרת  יפעת  חברת 

דיגיטלי ונתוני מפרסמים שחשפו את עוגת הפרסום שלהם בדיגיטל.

הפרסום באינטרנט מורכב מנגזרות רבות: דיספליי )web(, וידאו, גוגל על כל נגזרותיו, 
פרפורמנס, תוכן שיווקי, פייסבוק ומובייל. במרבית אפיקי הפרסום הדיגיטלי נרשמות 
עליות. חברת גוגל שולטת בפלטפורמת הפרסום הדומיננטית ביותר בדיגיטל, באמצעות 
הווידאו  פרסום  תחום  את  שמוביל   YouTube החיפוש,  במנוע   AD WORDS-ה
ומזרימה  בישראל  האתרים  ברוב  המוטמעת   GDN-ה ומערכת  בישראל  באינטרנט 
התוכן  לאתרי  סבוך  מצב  יוצרת  זה  בתחום  גוגל  של  השליטה  באנרים.  פרסום  להם 
הישראלים: הם מקבלים מגוגל תעבורה )טראפיק( ופרסום, אך במקביל מתחרים בה 

על נתחי פרסום בדיספלי ובווידאו. 
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את  הפך  בסמארטפונים  הנרחב  השימוש  בפרסום:  הסלולר"  כ"שנת  מוגדרת   2014
המוצגות  פרסומות   – המעברונים  בכמות  ביותר.  למבוקשת  הסלולרית  הפלטפורמה 

לגולש לשניות אחדות לפני טעינת עמוד מבוקש – ניכרה בשנה זו עלייה משמעותית. 

YouTube, המובילה  ברשת  במיוחד  היא השנה,  גם  גדלה  בווידאו  לפרסום  ההוצאה 
בתחום זה.  המוצר TRUE VIEW – תשלום רק עבור צפייה בפועל – ויכולות הפילוח, 
שהחלה  פרסום,  בקרת  יפעת  מנתוני  המפרסמים.  בקרב  יחסי  יתרון  לווידאו  מקנות 
ב-2014 לנטר את תחום הווידאו באינטרנט, עולה בבירור כי YouTube הופך בהדרגה 
מפרסמים  של  רק  לא  וידאו,  פרסומות  של  גדולה  כמות  בו  שיש  עצמו  בפני  למדיום 

גדולים אלא גם של עסקים קטנים ובינוניים.

גם בגזרת התוכן השיווקי נרשמת עלייה בפרסום דיגיטלי, בין היתר באמצעות כתבות 
בולטים  פעולה  שיתופי  גם  ניכרו  מפרסמים.  עם  בשיתוף  הנכתבות   NATIVE-ה
חברת  בהם  השונים,  באתרים  ייעודיים  בתחומים  תוכן  אתרי  עם  מפרסמים  של 
OUTBRAIN המקדמת תכנים במודל שיתוף רווח עם האתרים ובשנת 2014 גם היא 
חלק ממודל ההכנסות של התוכן השיווקי. גם פייסבוק כמעט והכפיל את ההכנסה שלו 

ממשתמש )ARPU( בשנה האחרונה.

התחום היחיד בפרסום הדיגיטלי שבו נרשמה ירידה בהכנסות הוא הבאנרים. הקיטון 
נובע בין היתר מהחלטת חלק מהמפרסמים להסיט תקציבים לאפיקי פרסום אחרים 
ומגישה  באתרים  המוטמעת  גוגל  של  הפרסום  רשת   ,GDN-שה משום  וכן  בדיגיטל, 
באנרים, הורידה את מחיר החשיפה הממוצע. היחלשות הדיספליי המסורתי גרמה לכך 

שמשרדי הפרסום המקומיים כמעט שאינם נהנים מהכנסות בתחום זה. 

המפרסמים הבולטים ב-2014 בישראל באינטרנט היו סופר-פארם, פרוקטר אנד גמבל 
וסמינרים,  מכללות  הן  בעיתונות  בפרסום  המובילות  הקטגוריות  שטראוס.  וקבוצת 

רשתות שיווק, רכב ותחבורה.

הרדיו

ב-2014, כמו בשנה שקדמה לה, גדלה ההוצאה לפרסום ברדיו, הפעם בשיעור של 3%. 
מעוגת   7% שהם   – ש"ח  מיליון  ל-252  שנתי  בסיכום  הגיעו  ברדיו  הפרסום  תקציבי 
הפרסום. הגידול נובע בין היתר מהמשך המגמה של מפרסמים לפנות ל'פרסום בסיסי", 
בדגשים פחות תדמיתיים וביותר הנעה לפעולה. העלויות הנמוכות יחסית, ובהתאם מדד 
)ROI( משמרות את מעמד הרדיו כמדיום שהאפקטיביות  גבוה של החזר על השקעה 

שלו גבוהה ועלויותיו מצדיקות את ההשקעה.

פרסום חוצות

הפרסום  בעוגת  שלו  הנתח  אך  בהיקפים,   6% של  גידול  ב-2014  רשם  החוצות  שילוט 
נותר זהה לזה של השנה הקודמת – 5%, שהם כ-186 מיליון ש"ח. הגידול נזקף בעיקר 
ל"מלחמות פרסום" בקטגוריות מוטות פרסום חוצות, ועיקרן מזון ומשקאות: קוקה-
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כן  ועוד.  האחרות  המחלבות  מול  "טרה"   ,RC מול  פפסי  שוופס,  נגד  במאבקה  קולה 
חוצות  לשלטי  הפרסום  תקציבי  את  שהגדילו  הבנקים  בפרסום  התעוררות  נרשמה 
ובפרסומות לסמארטפונים. בשילוט החוצות נרשמה הקטנה יזומה של מספר הלוחות 
)בילבורדים( על מנת להשביח את המתקנים הקיימים, ולדרוש עבורם מחיר גבוה יותר. 
כן בוצעו איחודים של מספר לוחות לפורמטים גדולים יותר, המאפשר לחברות ליהנות 

ממחירים גבוהים יותר.

הקולנוע

משמעותי  שינוי  חל  לא  ב-2014  אך  עקבית,  צמיחה  במגמת  נמצא  בישראל  הקולנוע 
בהיקף בפרסום בקולנוע בהשוואה לשנה הקודמת – כ-40 מיליון ש"ח, שהם אחוז אחד 
בסכומים  כ-17%  של  גידול  חל   2014 ועד   2009 מאז  זאת,  עם  הפרסום.  מעוגת  בלבד 

המופנים לפרסום בבתי הקולנוע. 

המפרסמים והפרסומאים הגדולים ביותר

הגדול  המפרסם  ונשארה  המפרסמים  דירוג  את  ב-2014  הובילה  שטראוס  קבוצת 
והדומיננטי בשוק הפרסום בעלייה של כ-4% לעומת 2013. היקף ההשקעה של שטראוס 
בפרסום עמד ב-2014 על 122.5 מיליון שקלים. במקום השני: "סופר-פארם" שהוציאה 
לפרסום 115.2 מיליון שקלים, גידול של 19% בהשוואה לשנה שעברה. החברה המרכזית 
למשקאות )קוקה-קולה( שב-2013 דורגה במקום השני, ירדה למקום השלישי, לאחר 
שהקטינה את תקציב הפרסום השנתי ב-2%. היקף הפרסום של החברה עמד השנה על 

102.3 מיליון שקלים.2

את המקום הרביעי ברשימת המפרסמים תופסת אסם שרשמה עלייה של 11% בהיקף 
הפרסום השנה לעומת השנה שעברה. אחריה: פרוקטור אנד גמבל, קבוצת 365, שופרסל, 

חברת הביטוח IDI, מפעל הפיס וקבוצת בנק לאומי.

ב-2014 המשיך מקאן להוביל את דירוג משרדי הפרסום, למרות ירידה של 2% בהיקף 
הפרסום לעומת השנה שעברה, ל-403 מיליון שקל. במקום השני: משרד הפרסום אדלר 
פרסם  הללו  המשרדים  משני  אחד  כל  ריבנאי.  בר  באומן  עם  יחד  ורשבסקי  חומסקי 

השנה בהיקף של 356.7 מיליון ש"ח.

2   ענת ביין-לובוביץ', "דירוג המפרסמים 2014: שטראוס היא המפרסמת הגדולה", גלובס, 20.1.2015

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001002321

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001002321
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ינואר 2014 

תביעה נגד קשת, הפקת "כוכב נולד" וטמירה ירדני: ג'קו אייזנברג מבקש פיצויים 	 
על נזקים נפשיים שנגרמו לו.

המדד השנתי לביצועי המגזר הציבורי: האמון בעיתונאים – במקום ה-21 מתוך 32 	 
מקצועות של משרתי ציבור.

ניצחה בקרב המשפטי: התכנית על שמעון קופר הנאשם ברצח 	  מערכת "עובדה" 
נשותיו שודרה.

תחנת הרדיו "רדיו ללא הפסקה" נקנסה ב-70 אלף ₪ בשל התבטאויות חריפות של 	 
נתן זהבי נגד ח"כ הרב ישראל אייכלר. 

סכסוך עבודה ברשת ב': ועד העובדים ב"קול ישראל" משבש תכניות. 	 
סכסוך עבודה ב"גלובס" על רקע כוונת ההנהלה לפטר כ-15 עובדים. עובדי העיתון 	 

פתחו בצעדי מחאה. 
הרשות השנייה קנסה את הזכיינית "רשת" ב-552 אלף ₪ על שידור תוכן שיווקי 	 

בתכנית X פקטור. 
ניתן לד"ר דרור אידר 	  לזכות הציבור לדעת  פרס ביקורת התקשורת של האגודה 

מ"ישראל היום" ולד"ר גיא בכור. 
פרס התקשורת הכלכלית הוענק לאלי ציפורי, סגן עורך "גלובס". 	 
"מעריב" מערער על החלטת בית הדין לעבודה שפסק שיש להעסיק את העיתונאי 	 

חגי מטר ולשלם לו פיצויים. 
מגזין F/O/D הפונה לקהילת ההומוסקסואלים בישראל נסגר. 	 
מנחה לילה כלכלי של ערוץ 10 שרון גל מודיע על פרישתו מעולם הטלוויזיה ועל 	 

כוונתו להשתלב בעולם הנדל"ן. 
תם חרם המודעות של קבוצת IDB על עיתון הארץ לאחר שנים רבות. 	 

פברואר 2014

השידורים 	  על  הפיקוח  גופי  את  שתבחן  ועדה  מקים  ארדן  גלעד  התקשורת  שר 
המסחריים. 

בעיות במינוי מנהל חדש לערוץ 1: עובדי הערוץ מוחים על מינויו המתוכנן של אילן 	 
דה פריס. 

"ישראל היום" רכש את בית הדפוס של "מעריב". 	 
במקום האח הגדול: ערוץ מורשת חדש באפיק 20.	 
ועד עיתונאי "הארץ" עוזב את אגודת העיתונאים ומצטרף לארגון העיתונאים של 	 

הסתדרות העובדים.

2014: יומן תקשורת
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מרץ 2014

 	 ynet אשר יאחד את אתר הרכילות של "pplus" ידיעות אחרונות" משיק את אתר"
ואת אתר "פנאי פלוס". 

בבקרים 	  העיתון  הפצת  את  מפסיק  צבי  בן  שלמה  הבעלים  ב"מעריב":  המשבר 
ומבקש מבית המשפט הקפאת הליכים. עובדי העיתון מפגינים על מכירת העיתון 

ללא העובדים ועל אי תשלום משכורות פברואר. 
השידור, 	  רשות  סגירת  לנדס:  ועדת  מסקנות  את  מאמצים  ולפיד  ארדן  השרים 

הקמת רשות חדשה וביטול האגרה. העובדים פותחים בצעדי מחאה.  
עיתונאי "ידיעות אחרונות" הצטרפו לארגון העיתונאים של ההסתדרות. 	 
מוגשת 	  היום"  "ישראל  של  החינמית  תפוצתו  את  להגביל  המבקשת  חוק  הצעת 

לכנסת. 
אתר "נענע10": מרבית עובדי מחלקת התוכן יוזמנו לשיחות שימוע שלפני פיטורים. 	 
מוטי קירשנבאום מונה לחבר דירקטוריון ערוץ 10. 	 
הרדיו החרדי "קול ברמה" מאפשר לראשונה תכנית בהגשה של שדרנית. 	 
"מקור ראשון" ואתר "NRG" יימכרו ל"ישראל היום" בבעלות שלדון אדלסון. 	 

אפריל 2014

יוצאי האתר "בחדרי חרדים" דוד רוטנברג ושרי רוט השיקו אתר מתחרה חדש: 	 
"חרדים 10". 

מו"ל "ג'רוזלם פוסט" אלי עזור רוכש את "מעריב" ב-4 מיליון ₪ בלבד. העיתון 	 
חוזר להופיע במהדורה יומית.

סקר הרשות השנייה: "גלגלצ" - תחנת הרדיו המועדפת על בני נוער.	 
העיתונאי אראל סג"ל הותקף ע"י פעיל זכויות בעלי החיים גארי יורופסקי. 	 
לסרטים 	  יורק  ניו  בפסטיבל  מדליות  בארבע  זכתה  "עובדה"  התחקירים  תכנית 

ולקולנוע. 
העיתונאי הוותיק ד"ר ראובן פדהצור נהרג בתאונת דרכים. 	 
טל פרידמן עוזב את "ארץ נהדרת" לאחר 11 עונות. 	 
העיתונאי בן דרור ימיני עוזב את "מעריב" ועובר ל"ידיעות אחרונות". 	 

מאי 2014

הופיע הגיליון הראשון של "ליברל", ירחון חדש על פוליטיקה, תקשורת ותרבות, 	 
בבעלותו של ליאוניד נבזלין. 

גדעון סער שר הפנים עדכן בחוק את שלושת העיתונים הזכאים לתקציב פרסום 	 
ממשלתי: "ישראל היום", "ישראל פוסט" ו"ידיעות אחרונות". 

איחוד בין "סופהשבוע" ל"מעריב". 	 
זכתה בפרס מטעם ארגון 	  סדרת הכתבות של מתן חודורוב "היורדים החדשים" 

בני ברית. 
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הבמאי והשחקן אסי דיין הלך לעולמו.  	 
הממשלה מאשרת טיוטת הצעת חוק של הרפורמה בראשות השידור המבוססת על 	 

המלצות ועדת לנדס. 
מתחילים 	  כך  בשל  והלווין.  הכבלים  מועצת  עם  לאיחוד  נערכת  השנייה  הרשות 

צמצומים, עובדים פורשים מרצון. 
אתר "נענע10" עובר לבעלות מלאה של ערוץ 10. 	 
נפטר אורי אליצור, עורך "מקור ראשון".	 
על 	  פיצול  חוק  מקדמים  באב"ד  שי  השנייה  הרשות  ומנכ"ל  ארדן  התקשורת  שר 

ערוץ 2: על פי ההצעה הזכייניות קשת ורשת ישדרו בערוצים נפרדים. 
קרינה שטוטלנד מונתה לעורכת הראשית של המגזין "לאישה" במקום אורנה ננר.	 

יוני 2014

מכירת 	  בשל  כלכלית"  "רשת  התכנית  שידור  להפסיק  מורה  השנייה  הרשות 
אייטמים מסחריים. 

יובל סיגלר, המו"ל של מגזין "טיים אאוט" רכש את המגזינים של "מעריב": "את" 	 
ו"ביג טיים".

לוסי אהריש מונתה לנהל את הפריים-טיים בערוץ i24news הבינלאומי. 	 
עיתונאים שהוקלטו משוחחים עם הרמטכ"ל לשעבר אשכנזי בפרשת הרפז הוזמנו 	 

לחקירה. 
נפטר עמוס כרמלי, עיתונאי ובמאי.	 
ג. יפית רכשה את רשת הספרים "סטימצקי". 	 
תביעה נגד אילנה דיין וקשת בעקבות פרסום התחקיר על הרב יאשיהו פינטו. 	 
"ידיעות אחרונות" יפיץ  את המוסף "זמנים מודרניים" למנויים בלבד.	 

יולי 2014

רפי גינת מתפטר מתפקידו כמנכ"ל ערוץ 10. 	 
צלמת "וואלה!" טלי מאייר נפצעה מכדור גומי שנורה אליה בעת שסיקרה הפגנה 	 

במזרח ירושלים. 
בשל חקירה נגדו, עו"ד רונאל פישר עוזב את תכנית הטלוויזיה "המיזם" של רשת. 	 
חגי סגל מונה לתפקיד עורך "מקור ראשון".	 
סקר מכון המחקר פאנלס: 67.4% מהציבור תומך בסגירת רשות השידור והקמת 	 

תאגיד חדש ובביטול אגרת הטלוויזיה.
הושק אתר ספורט חדש: "ישראל ספורט".	 
גל ביקורת וביטול מנויים ל"הארץ" בעקבות מאמרו של גדעון לוי "הרעים לטייס".	 
יוסי ורשבסקי מונה לתפקיד מנכ"ל ערוץ 10. אחת החלטותיו הראשונות: הפסקת 	 

שידור "כלבוטק".
מיליון 	  ב-25  מוערכים  איתן  צוק  מבצע  בעקבות  "קשת"   2 ערוץ  זכיינית  הפסדי 

שקלים. הזכיינית "רשת" מוציאה עובדים לחופשה כפויה כדי לחסוך בעלויות. 
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 	 10 ובערוץ   2 בערוץ  החדשות  שידור  על  שניות  לכמה  השתלטו  החמאס  אנשי 
באמצעות הלוויין עמוס, ושינו את עמוד הבית של אתר "מעריב השבוע".

סקר TGI: התרחב פער החשיפה בין "ישראל היום" ל"ידיעות אחרונות", לטובת 	 
החינמון. 

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית את חוק השידור הציבורי שיחליף 	 
את חוק רשות השידור. 

אוגוסט 2014

החלו שידורי ערוץ 20 בטלוויזיה, "ערוץ מורשת". יו"ר הערוץ הוא מוטי שקאלר, 	 
לשעבר מנכ"ל רשות השידור והרשות השנייה.

מתן חודורוב, איילה חסון ושרון שפורר זכו בפרס תנועת אומ"ץ למנהל תקין וצדק 	 
חברתי ומשפטי לשנת 2014. 

מפרק רשות השידור מינה את יונה ויזנטל לעורך הראשי של הרשות, את שמעון 	 
אלקבץ למנהל "קול ישראל", ואת איילה חסון למנהלת חטיבת החדשות בערוץ 1.

אמילי עמרוסי מצטרפת לערוץ 10. 	 
יורם ארבל עוזב את ערוץ 1.	 
ד"ר יפעת בן חי-שגב, מנכ"ל הוועדה הישראלית למדרוג,  מונתה ליו"ר המועצה 	 

ולוויין במשרד התקשורת. במקומה מונה כמנכ"ל ועדת המדרוג  לשידורי כבלים 
שמואל שם-טוב, לשעבר מנכ"ל הרשות השנייה. 

ספטמבר 2014

נפטר איש התקשורת מני פאר.	 
יותר מ-600 תלונות הוגשו לרשות השנייה על "חוסר איזון בשידורי החדשות" בזמן 	 

מבצע צוק איתן. 
הוקם מחדש תא הכתבים המדיניים, בראשו יעמוד אודי סגל. 	 
לפרויקט 	  מתאחדים  לילה"  ו"צינור  מצייצים"  "סטטוסים  של  הפייסבוק  דפי 

משותף: "החזית".
המהדורה המודפסת היומית של "מקור ראשון" תפסיק להופיע. 	 
גאולה אבן הושעתה משידור "המוסף" והוחזרה לאחר שבעלה, גדעון סער, הודיע 	 

על כוונתו לפרוש מהממשלה ומהכנסת.
אות אביר איכות השלטון בתחום התקשורת הוענק לכתבת דה מרקר שרון שפורר. 	 

אוקטובר 2014

אווה מדז'יבוז' מונתה ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה. 	 
בג"ץ מקבל עתירת "רדיו א-שמס" ומאפשר לו לשדר ביום הכיפורים.	 
ועד 	  לבין  אחרונות"  "ידיעות  הנהלת  בין  שנים  מזה  ראשון  קיבוצי  הסכם  נחתם 

העובדים. 
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האחריות על תיק התקשורת מועברת לידי ראש הממשלה, לאחר ששר התקשורת 	 
גלעד ארדן קיבל את תיק הפנים.

אנה סדגורסקי פרשה מתפקידה כעורכת ראשית של "וסטי" היומון הרוסי בבעלות 	 
קבוצת "ידיעות אחרונות".

ועדת שרים אישרה את הצעת ארדן לפצל את ערוץ 2 ולהעביר את הזכייניות רשת 	 
וקשת לערוצים נפרדים. 

נובמבר 2014

פרס מפעל חיים מוענק בכנס אילת לעיתונאות לאהרן ברנע מערוץ 2 ולבינה לוז 	 
עורכת "תיק תקשורת" בטלוויזיה החינוכית.

החוק להגבלת הפצת "ישראל היום" כחינמון אושר בקריאה טרומית בכנסת. 	 
כתב וצלמת של ערוץ i24news הותקפו בעת סיקור ליד רמאללה. 	 
ראש הממשלה נתניהו עצר את התכנית לפיצול ערוץ 2. 	 
חדשות 10 עתרו לבית המשפט העליון בבקשה להתיר פרסום הקלטות של שולה 	 

זקן. 
פרס 'מפקד גל"צ' לשנת 2014 הוענק לרזי ברקאי, לנעמי רביע, לאסף ליברמן, לאפי 	 

בן אברהם, ללבנת בן חמו, לענת קורול ולג'קי חוגי. 
קבוצת "הארץ" השיקה גרסה חדשה ועדכנית לאתר. 	 

דצמבר 2014

נדב רביד מונה לתפקיד מנהל גלגל"צ לאחר שדלית עופר סיימה את תפקידה. 	 
יעקב אילון יגיש את מהדורת החדשות "מבט" של ערוץ 1. 	 
הרשות השנייה אישרה הקלות בתנאים ליציאה לרישיון לערוץ 10. 	 
מועצת הכבלים והלוויין קנסה את HOT ב-1.6 מיליון שקלים על כשלים בשירות. 	 
שי באב"ד מנכ"ל הרשות השנייה פרש מתפקידו. מצטרף למפלגתו של כחלון. 	 
"מעריב" מחדש הופעת מגזין הלייף סטייל "סגנון". 	 
"וואלה!" משיקה עמוד בית חדש. 	 
ינון מגל עורך "וואלה!" מצטרף למפלגת הבית היהודי. 	 
בזכות 	  זינקו  החדשות  מהדורות  התחזק,   10 ערוץ   :2014 לשנת  הרייטינג  סיכום 

מבצע צוק איתן, הפער בין רשת וקשת הצטמצם. אחוזי הרייטינג הגבוהים ביותר 
נרשמו לתכנית הגמר של "מאסטר שף". 

פעולות מחאה של עובדי ערוץ 10 בעקבות דרישת הרשות השנייה שהערוץ ישלם 	 
את חובותיו בטרם יקבל רישיון להמשך בפעילותו. היועץ המשפטי לממשלה יהודה 

וינשטיין קובע: הערוץ יוכל לפעול למשך חצי שנה נוספת עד להכרעה על עתידו.
סלקום השיקה את "סלקום TV" שירות טלוויזיה באמצעות האינטרנט.	 
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ד"ר אזי לב-און

ציבוריות.  החלטות  בקבלת  אזרחים  בשיתוף  הציבורי  העניין  גובר  האחרונות  בשנים 
תהליכים רבים שבהם משתפים ציבור רחב בקבלת החלטות התקיימו מאז תחילת שנות 
ה-2000, ביזמת גופים ממשלתיים, עירוניים ואחרים. למרות הארגון המורכב וההשתתפות 
לתיעוד  או  קיומם  לקראת  רחב  לפרסום  זוכים  אינם  רבים  תהליכים  כי  נראה  הרבה, 
מפורט אחריו. כמו כן לא קיים עדיין מסמך המספק תמונה מקיפה של התהליכים משתפי 
הציבור שנערכו בשנים האחרונות, תוך מיקוד במטרותיהם, התנהלותם ותוצריהם. הפרק 
הציבור  שיתוף  תהליכי  את  בקצרה  ומתאר  ממפה  והוא  הריק,  את  למלא  נועד  הנוכחי 

הדליברטיביים )דיוניים( בישראל בשנות האלפיים.1

בהצבעה  משתנים;  ובהיקפים  באופנים  ציבור  שיתוף  מאפשרים  דמוקרטיים  משטרים 
ובדרכים אחרות.  להשיב,  להן מחויבת המדינה  עצומות  בהגשת  עם,  בבחירות, במשאלי 
בדיונים  הציבור  את  לשתף  מערביות  במדינות  מגמה  קיימת  האחרונות  בשנים  אולם 
עמוקים יותר מאשר בעבר ובנושאים מורכבים יותר. בתהליכים דליברטיביים מעין אלה, 
מתבקשים האזרחים לא רק להכריע בעד או נגד נושא מסוים, אלא להשתתף בתהליך שמערב 
חשיפה למידע, למידה, ליבון של האופציות השונות והטיעונים בעדן ונגדן, והגעה להכרעה 
 ,)citizen-based consensus conferences( "באמצעות פרוצדורות כגון "ועידות אזרחים
 ,)deliberative juries( "חברי מושבעים דיוניים" ,)deliberative polls( "סקרים דיוניים"
ועוד.  לפירוט והרחבה לגבי התהליכים השונים לשיתוף הציבור, ראו אלון )2013(, גולדמן-

שיימן וגופר )2008(, צ'רצ'מן וסדן )2003(, וקסמן ובלאנדר )2002(.

יש להבדיל תהליכי שיתוף-ציבור דליברטיביים מצורות השתתפות אחרות שאינן דיוניות 
דיוניים שמתרחשים בממסד הפוליטי  )דוגמת הצבעה בבחירות(, או מתהליכים  בבסיסן 
עצמו ואינם מערבים ציבורים רחבים. ארגונים ומוסדות עורכים תהליכים כאלו מסיבות 
הלגיטימציה של התוצאות  הגברת  או  שיפור התוצרים המתקבלים בתהליך,  כמו  שונות 
החברתי  ההון  והגדלת  הציבור  אמון  הגברת  להיות  יכולות  נוספות  סיבות  המתקבלות. 

כתוצאה מהתהליך.

אחד התהליכים הבולטים ביותר של השתתפות פעילה של אזרחים בדיון בנושא ציבורי 
תנועה  להתעוררות  הובילו  הכלכלי  והמשבר  הבנקים  קריסת  באיסלנד.  ב-2008  התרחש 
כתוצאה  איסלנד.  חוקת  לנסח מחדש את  לאזרחים  דרשה לאפשר  חברתית חדשה אשר 
מכך החל תהליך ארוך שבו אזרחים, אנשי ציבור ואנשי מקצוע, ניהלו דיונים הן פנים אל 

פנים והן באמצעות האינטרנט, והביאו לגיבושה מחדש של החוקה.2 

1 תודה רבה על הסיוע לאודי כהן, אסף צחור, ד"ר גילה לאור, ד"ר גל אלון, ד"ר דנה בלאנדר, טל ירון, מורד שטרן, נתן 

ליפסון, ד"ר עידית מנוסביץ, ד"ר רונן גופר, שלמה דושי, ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, ועו"ד תמר פלד-אמיר. תודה מיוחדת 
 .azilevon@gmail.com -להדס שליסל על העזרה הרבה בכתיבת הפרק. הערות והצעות אפשר לשלוח ל

 See: Agnes Valdimarsdottir, "Icelanders hand in draft of world's first 'web' constitution", Yahoo! 2

 News, 29.7.2011, sg.news.yahoo.com/icelanders-hand-draft-worlds-first-constitution-181453941.html;

שיתוף ציבור דיוני )דליברטיבי( בישראל

http://sg.news.yahoo.com/icelanders-hand-draft-worlds-first-constitution-181453941.html
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דיוני  ציבור  בשיתוף  העניין  להתעוררות  תרמה  בעולם  זה  מסוג  לתהליכים  החשיפה 
גם בישראל. גם תופעות הממוקמות בזירות פוליטיות שונות בתוך ישראל, משכו את 
עין הציבור והתקשורת: החל בתנועות חוץ-ממסדיות כמו "עורו" אשר קיימה דיוניים 
דוגמת  מפלגות  דרך  שפיתחה,  ייעודית  אינטרנטית  פלטפורמה  באמצעות  ציבוריים 
המפלגה הפיראטית בישראל אשר מבססת את פעילותה על מערכת טכנולוגית שעובדת 
ולקבל  המקוון  היום  סדר  על  נושאים  להעלות  אפשר  שבה  פתוח,  קוד  של  עיקרון  על 
עניין,  ידי משרדי ממשלה ומשתפים בעלי  החלטות במשותף; פורומים שמנוהלים על 
כמו קהילות הידע של משרד הרווחה3; הצעות חוק שנוצרו על ידי הציבור בפייסבוק 
יותר  והונחו על שולחן הכנסת4; וכלה ביכולת של הציבור ליצור אינטראקציה הרבה 

מידית ותגובתית עם חברי כנסת ונציגי עיריות באמצעות דפי הפייסבוק שלהם.5 

הסיבה  לא  היא  החדשה,  הטכנולוגית  בזירה  המוזכרים  הגופים  לפעילות  החשיפה 
היחידה למגמה הגוברת של שיתוף הציבור בישראל. סיבות אפשריות נוספות קשורות 
לעליה מסוימת בתחושת יכולת ההשפעה האזרחית על החלטות פוליטיות6; בהתפתחות 
לפייסבוק,  הודות  בעיקר  השיח,  וניהול  הדיון  את  המאפשרות  במות  ויותר  יותר  של 
ומתחזקים  מייצרים  אשר  ארגונים  בצמיחת  וכן  ייעודיות;  תוכן  ומערכות  פורומים 
פלטפורמות מקוונות לשיתוף ציבור, שהם מעמידים )בדרך כלל בתשלום( לטובת מכנסי 
תהליכים דיוניים, דבר אשר מפשט את תהליך הקמת זירת הדיונים וגיוס המשתתפים, 

ומספק גישה נוחה לתוצרי התהליך. 

ציבור  שיתוף  בפלטפורמות  רבות  פעמים  משתמשים  ומוניציפליים  ממשלתיים  גופים 
והמורכבת  המסורבלת  ההקמה  על  לדלג  להם  מאפשרות  הן  שכן  כאלה,  קנייניות 
גבי  על  ציבור  שיתוף  כלי  של  פיתוח  בשלבי  נמצאת  הממשלה  במקביל,  המערכת.  של 
פלטפורמת GovShare.7 לעיריות ולארגונים קטנים ובינוניים אין היתכנות כלכלית או 
יכולת לפתח תשתית טכנולוגית לשיתוף ציבור משל עצמם, שכן עלות הייצור היא גבוהה 
הרכישה  או  ההשכרה  כן  על  אותה.  שיצדיק  כך  כדי  עד  תדיר  לא  במערכת  והשימוש 
של שירותי חברה שפיתחה מערכת כזו, פותחת בפני גופים אלו את האפשרות לשיתוף 
פלטפורמות  שמתחזקות  מסוימות  חברות  שלהם.  ההחלטות  קבלת  בתהליכי  הציבור 
מקוונות לשיתוף לציבור משכירות את המערכת לניהול חד פעמי על ידי הלקוחות, ואילו 

אחרות מוכרות את המערכת ומטמיעות אותה בשרתים של הלקוחות לשימוש שוטף. 

 Haroon Siddique, "Mob rule: Iceland crowdsources its next Constitution", The Guardian, 9.6.2011,
 www.theguardian.com/world/2011/jun/09/iceland-crowdsourcing-constitution-facebook. See also a
documentary by Eileen Jerrett, "Blueberry Soup: How Iceland changed the way we think about the 
world", www.wilmaswishes.com
3 אזי לב-און, 2014, קהילות ידע של משרד הרווחה: שימושים והשפעות, אריאל: המכון למחקר מדיה חדשים, חברה 

ופוליטיקה. 
4 ראו יהונתן ליס, "הצעת חוק שנוצרה בפייסבוק הונחה על שולחן הכנסת", הארץ, 28.11.2013,

www.haaretz.co.il/news/politi/1.2177091. הצעת החוק שנועדה להסדיר את שוק השכרת הדירות בישראל, הוגשה 
על ידי ח"כ חיליק בר )מפלגת העבודה(. כל סעיפי הצעת החוק מבוססים על דיוני הגולשים באתר "הכיכר המרכזית",
 www.facebook.com/hakikarpage, שמיועד לאפשר לציבור להציע יוזמות חקיקה ולחבר בינם לבין חברי הכנסת.

5 אזי לב-און ונילי שטיינפלד, 2015, פייסבוק מקומי: דפוסי פעילות וקשר עם התושב, בתוך איתי בארי וערן 

רזין )עורכים(, דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית. ירושלים: מכון 
פלורסהיימר.

6 תמר הרמן, אלה הלר, ניר אטמור ויובל לבל, 2013, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2013. ירושלים: המכון הישראלי 

לדמוקרטיה. 
e.gov.il/Products/Pages/GovShare.aspx 7

http://www.theguardian.com/world/2011/jun/09/iceland-crowdsourcing-constitution-facebook
http://www.wilmaswishes.com
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/Communities_Report_Mail02.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/Communities_Report_Mail02.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2177091
http://e.gov.il/Products/Pages/GovShare.aspx
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הארגון המוביל בניהול מיזמי שיתוף ציבוריים הוא חברת "תובנות" שבראשה עומד ד"ר 
גל אלון, אשר מסייעת ללקוחות לנהל תהליכים דליברטיביים. באמצעות הפלטפורמה 
הטכנולוגית שפיתחה החברה, הכוללת מערכת פורומים, תקשורת בדואר אלקטרוני, 
אותם  ולשתף  תושבים  של  גדול  למספר  לפנות  אפשר  אחרות,  ובדרכים  בטלפון 
מאז  החברה,  נתוני  לפי  התהליך.  בסיום  משוב  להם  לשלוח  ואף  דיוניים,  בתהליכים 
החלה הפלטפורמה הטכנולוגית לפעול בסוף 2010 ועד סוף 2014, השתתפו באמצעותה 
כ-350,000 איש בתהליכי קבלת החלטות לאומיים ועירוניים. במהלך תקופה זו הופעלו 
לדברי  כאשר  שונים,  ארגונים  כ-40  ידי  על  ציבור  שיתוף  של  מהלכים  מ-100  למעלה 
הגופים  שמקבלים  בהחלטות  ממש  של  שינוי  מושג  מהמהלכים  בכ-75%  תובנות, 
 InQL חברת  בתחום  פועלת  כן  שהתרחש.  הציבור  שיתוף  לתהליך  הודות  השונים, 
בשיתוף  העוסקת  חטיבה  מפעילה  זה  ובכלל  אסטרטגיים,  תהליכים  בניהול  שעוסקת 
המקוונים  מרבית התהליכים  ניהלו את  אלה  חברות  לאור.  גילה  ד"ר  בהובלת  ציבור 

במישור הממשלתי והמוניציפאלי המפורטים בהמשך .

מיהו ה"ציבור" המשתתף בתהליכי "שיתוף ציבור"? כאשר מדובר בתהליכים משתפי 
ציבור, הכוונה היא לרוב לציבור האזרחים שאינם פעילים בתהליך קבלת ההחלטות 
אולם  מתוכו.  מייצגת  לקבוצה  או  הרחב,  לציבור  הכוונה  רבים  במקרים  הציבוריות. 
)ראו בהמשך( מורכב מנציגים של  יש חריגים; למשל, "השולחן העגול התלת מגזרי" 

משרדי ממשלה, עמותות וחברות פרטיות גדולות, שהם הציבור הרלוונטי לתהליך זה.

לזמן אליהם מספר  ואפשר  ברמה המקומית,  רבים מתקיימים  ציבור  תהליכי שיתוף 
ניכר מכלל התושבים כדי לדון בתכניות הפיתוח של הרשויות, למשל. ברמה הארצית, 
משאבים  מבחינת  יותר  הרבה  תובעני  להיות  עשוי  ציבור  משתפי  אירועים  כינוס 
ולוגיסטיקה, ולעתים קרובות מקובל לזמן מדגם מייצג או מדגם נוחות של האזרחים 

כדי לדון בנושאים שעל סדר היום.

"שיתוף הציבור" אפוא אינו מושג צר המתאר מקרה מסוים ויחיד, אלא קשת תופעות 
נבחרי  ניכרת של אנשים שאינם  הוא תהליך שמשלב מעורבות  להן  רחבה שהמשותף 
ציבוריים.  בנושאים  החלטות  קבלת  בתהליכי  משתתפים  אשר  פקידים,  או  ציבור 

התהליכים של שיתוף הציבור רבים ונבדלים זה מזה בכמה היבטים:
מכנס התהליך – לעתים התהליכים מתרחשים ביזמת גורמים מהמגזר הציבורי, 	 

ולעתים ביזמת גופים אחרים. לעתים ישנו מכנס תהליך אחד ולעתים מספר מכנסי 
תהליך.

מטרות – תהליכים מסוימים נועדו ליצירת דיאלוג וגיבוש תובנות בנושא מסוים, 	 
ותהליכים אחרים ליישוב סכסוכים, גיבוש החלטות מדיניות ועוד.

מתודולוגיה – ישנם תהליכים שיש להם שמות "רשמיים" המתנהלים לפי פרוטוקול 	 
במתודולוגיה  משתמשים  לא  שבהם  תהליכים  וישנם  דיוני";  "סקר  כגון  מגובש, 
מגובשת אלא בשילוב של מספר מתודות. המתודות נבדלות זו מזו בהיבטים רבים, 

למשל:
זהותם של המשתתפים – האם מדובר באזרחים לא מאורגנים, או בנציגי 	 

ארגונים וגופים שונים? 
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מקומם של המומחים בתהליך – האם הם משתתפים בפועל ובאילו שלבים 	 
בין האזרחים או  נעשית רק  של התהליך הם משתתפים, או שהדליברציה 

התושבים ללא מעורבות פעילה של מומחים? 
דעות 	  את  שמייצג  מסמך  נכתב  התהליך  בסוף  האם   – התהליך  תוצרי 

המשתתפים, מתבצעת הצבעה, או שלא מופקים כל תוצרים שהם? ועוד.
ברמה 	  להתקיים  יכולים  דליברציה  תהליכי   – הציבורי  במרחב  התהליך  מיקום 

המקומית, האזורית, המדינתית ואף ברמה הבינלאומית.
הקשר לתהליכי מדיניות – לתהליכים מסוימים יש קשר ברור לתהליכי מדיניות 	 

ולעתים אף מקבלי החלטות מחויבים להביאם בחשבון, לעומתם לתהליכים אחרים 
אין מקום מחייב במערכת קבלת ההחלטות, כפי שבדרך כלל מתרחש בציבוריות 

הישראלית.
הכתובה 	  בעיתונות  )למשל  אסינכרונית  תקשורת  לשלב  עשויים  התהליכים 

ובפורומים מקוונים( וסינכרונית – כמו בפגישות פיזיות או מקוונות.

תהליכי שיתוף ציבור עשויים להתבצע באמצעות ערוצי מדיה שונים, ועם עליית השימוש 
ברשת  שימוש  ויותר  יותר  נעשה  הישראלית  לחברה  שלו  החדירה  והיקף  באינטרנט 
בתהליכי שיתוף ציבור. לשימוש באינטרנט כבמה לשיתוף ציבורי יש אמנם חסרונות 
כגון הפגיעה ביכולת להגיע לבעלי עניין שאינם מחוברים או אינם מיומנים בשימוש בו 
ולשלבם בתהליך, הפגיעה בבלתי אמצעיות הקיימת בתהליך כשהוא מתרחש פנים אל 
פנים, ואולי ירידה בחיוניות המלווה את התהליך. אך יש לו גם יתרונות, שכן קל יותר 

להגיע למשתתפים המקוונים, ולהשתלב בשגרת יומם באמצעות הרשת. 

נסווג  האחרונות,  בשנים  בישראל  שהתרחשו  הציבור  שיתוף  תהליכי  את  למפות  כדי 
את הפעילות לפי זהותו של מכנס התהליך. נחלק את התהליכים השונים לפי ארבעה 
סוגי מכנסים – הממשלה, השלטון המקומי, האקדמיה, ועמותות וגורמים אחרים. אם 
מספר גופים עמדו מאחורי תהליך מסוים, הוא יסווג לפי הגוף המארגן שלהבנתנו היה 

"מרכז הכובד" של ייזום התהליך וארגונו. 

החומר לוקט ממקורות שונים תוך התייעצות עם החוקרים ואנשי המקצוע העוסקים 
תהליכים  קיימים  כי  ייתכן  הנושא  של  מטיבו  כאלה.  תהליכים  ארגנו  אשר  בתחום 
ואירועים נוספים שלא שולבו במסמך כיוון שלא אותרו למרות חיפוש המידע המקיף 
של  עתידיות  בגרסאות  יאוזכרו  קיימים,  הם  אם  כאלה,  ואירועים  תהליכים  שנעשה. 

מסמך זה.

תהליכי שיתוף ציבור דיוני ביזמת גופים ממשלתיים

מהשנים  החלטות  ממספר  נגזרת  דליברטיביים  בתהליכים  הממשלה  של  תמיכתה 
האחרונות, וביניהן:

החלטה 3190 )24.2.2008( לגבי יחסי הממשלה, החברה האזרחית והמגזר העסקי, 	 
אשר מכוחה פועלים השולחנות העגולים הבין-מגזריים )ראו בהמשך(. 

הפתוח, 	  הממשל  עקרונות  את  מפרטת  אשר   )1.4.2012(  4515 הממשלה  החלטת 
ובהם עיקרון שיתוף הציבור, שלפיו "ממשלת ישראל תפעל לגיבוש מדיניות בנוגע 
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לשיתוף ציבור בתהליכי תכנון וביצוע מרכזיים בעבודת הממשלה, במטרה לתרום 
אמון  את  ולחזק  ביצוע מדיניות הממשלה  את  ההחלטות, לשפר  קבלת  לתהליכי 

הציבור במערכות הממשל". 

החלטה 4515 נגזרה מהצטרפות ממשלת ישראל ב-2012 לשותפות הבינלאומית לממשל 
שיתוף  הוא  מעקרונותיה  )OGP( שאחד   )Open Government Partnership( פתוח 

הציבור, ושמכוחה מונה גם "הפורום הישראלי לממשל פתוח".

כמו כן, התפרסם בספטמבר 2013 "מדריך השיתוף הממשלתי"  היוצר מודל לשיתופי 
של  תוצר  הוא  עצמו  המדריך  הממשלה.  משרדי  ובין  ממשלה  משרדי  בתוך  פעולה 
התייעצות ועבודה שיתופית של אנשי ממשל בכירים. המדריך התפרסם על ידי הקבוצה 

באמצעות מכון אלכא למנהיגות וממשל )ג'וינט ישראל(.8 

כמו כן בתכנית העבודה בנושאי ממשל פתוח של הממשלה לשנים הקרובות יש מקום 
לתהליכי שיתוף ציבור, והיא עוסקת בפיתוח ארגז הכלים הטכנולוגיים לביצוע תהליכי 
שיתוף במשרדי הממשלה על ידי ממשל זמין, הקמת מאגר מפעילים שיסייעו למשרדי 
לשיתוף  מדיניות  גיבוש  ומקוונים,  פיזיים  ציבור  שיתוף  תהליכי  בהפעלת  הממשלה 
פעולות  וביצוע  ציבור,  שיתוף  תהליכי  להפעלת  מיסוד  תפיסת  זאת  ובכלל  הציבור 
הדרכות  כלים,  פיתוח  בעזרת  המשרדים,  בעבודת  הציבור  שיתוף  תרבות  להטמעת 

והרצאות.9

מעבר לחשיבה ולתכנון של יזמות שיתוף ציבור ממשלתיות, מה קורה בפועל? בתקופת 
כהונתו כשר המופקד על שיפור השירות הממשלתי לאזרח, קידם ח"כ מיכאל איתן את 
מדיניות  היוזם של  היה  איתן  להליכים ממשלתיים. השר  בנוגע  הציבור  שיתוף  רעיון 
הממשל הפתוח והמקים של אתר שיתוף – Shituf.gov.il המאפשר לשתף את הציבור 
בדיון בנושאים משולחן הממשלה, אשר גם בעלי תפקידים ממשלתיים השתתפו מדי 
פעם בדיונים שהתקיימו בו. נושאים מרכזיים שעלו לדיון באתר היו חוק ההסדרים, 
כמו  הסביבה.  להגנת  המשרד  של  הרעש  ורפורמת  עישון  למניעת  הלאומית  התכנית 
כן, התקיים באתר שימוע ציבורי לפרויקט Google Street View שבמסגרתו  הוזמן 
הציבור להביע את דעתו בשאלה "האם לאפשר לחברה לצלם את רחובות ישראל?", 
שכלל למעלה מ-9,000 הצבעות.10 עשרות אלפי גולשים פוקדים את האתר מדי חודש, 

אם כי נראה שלאחר סגירת המשרד שבראשו עמד איתן קצב הפעילות הואט.

ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%9C%D 8

7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20
%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%9E%

D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
9 מתוך טיוטה של תכנית העבודה בנושא ממשל פתוח ל-2017-2015 שנכתבה כחלק ממחויבויות ישראל לשותפות 

הבינלאומית לממשל הפתוח. תודה לד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר על שיתוף החומרים.
www.shituf.gov.il/discussion/457 10

http://ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://www.shituf.gov.il/discussion/457
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תמונה 1. צילום מסך של הדיון באתר שיתוף הציבור על כניסת גוגל סטריט וויו לישראל

קיץ  של  החברתית  המחאה  בעקבות  הוקם  "שיתוף"  אתר  של  הפלטפורמה  בסיס  על 
טרכטנברג )"ועדת  מנואל  פרופ'  בראשות  כלכלי-חברתי  לשינוי  הוועדה  וכינון   2011
טרכטנברג"( אתר הידברות. האתר פעל במקביל לדיוני הוועדה, ובו רוכז שיתוף הציבור 
בה. בתהליך השתתפו אלפי אזרחים, והועלו במסגרתו כ-140 מאמרים וניירות עמדה 
הוועדה.  לפני  שהובאו  גולשים  הצעות  מ-3,000  יותר  וכן  שונים,  וגופים  אזרחים  של 
יש לציין כי בנוסף לאתר, אפשרה הוועדה שיתוף ציבור גם במגוון רחב של אמצעים 
ובהם קבלת התייחסויות במענה לקול קורא )1,391 פניות(, שימוש ברשתות חברתיות 
)טוויטר, פייסבוק, בלוג ויוטיוב( ומפגשים ישירים של חברי הוועדה עם חלק מהפונים 

)שמונה מפגשים; 90 פונים( לצד ביקורים במאהלים.11 

נוספים: הממשלה מפעילה  ידי הממשלה התבטא בכמה תהליכים  שיתוף הציבור על 
עגול  שולחן  הממשקי(,  העגול  )השולחן  הממשלה  ראש  במשרד  העגול  השולחן  את 
תלת-מגזרי שהוקם לאחר מלחמת לבנון השנייה, שבמהלכה נתגלו קשיי תיאום ניכרים 
בין גופים ומגזרים שונים. השולחן מכנס מנהלים מגופים ציבוריים, עסקיים ומהמגזר 
השלישי, כדי לשמש "פלטפורמה קבועה לחילופי ידע ומידע ולהתייעצות בין המגזרים 
הלאומית  ברמה  הראשון  בשלב   – מוסכמים  עקרונות  בסיס  ועל  מוגדרות  למטרות 
לארגוני  הנוגעת  ברגולציה  רוחב,  בנושאי  עוסק  השולחן  המקומית".12  ברמה  ובעתיד 
מגזר שלישי וליחסים הבין-מגזריים, ובנושאים המצויים בליבת העשייה של הממשלה.

hidavrut.gov.il/sites/default/files/%20 .11 מנואל טרכטנברג )2011(. דוח הוועדה לשינוי כלכלי וחברתי

D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf?bcsi_scan_99FE300B8A2E1F36=1%; תהילה שוורץ-אלטשולר, 
מדיניות ממשל פתוח בישראל בעידן הדיגיטלי. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012.

12 במקביל לשולחן העגול הוקם שולחן עגול לגבי היערכויות בחירום ברח"ל, רשות החירום הלאומית, אשר הופעל 

בהתחלה על ידי משרד ראה"מ באופן ישיר ומאז 2009 על ידי רח"ל עצמה.

http://hidavrut.gov.il/sites/default/files/%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf?bcsi_scan_99FE300B8A2E1F36=1
http://hidavrut.gov.il/sites/default/files/%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf?bcsi_scan_99FE300B8A2E1F36=1


המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה

56

השולחן העגול מתמקד בנושא אחד מדי שנה, כגון המשבר הכלכלי והשפעתו החברתית, 
לאומית  בראייה  חברתית  והשתתפות  התנדבות  קידום  חירום,  במצבי  מתואם  מענה 
בין-מגזרית, וקידום הפילנתרופיה.13 השולחן מתבסס על פגישות קבועות פנים-אל-פנים 
פעמים אחדות בשנה, ועל עבודה שוטפת בצוותים בין-מגזריים, בהתאם לנושא הנדון, 
הכוללים חברי שולחן ונציגים נוספים לפי העניין. כיום, עוסק השולחן בסוגיית מדיניות 
ממשלה  להחלטת  בהתאם  וזאת  חברתיים  שירותים  אספקת  אופן  בנושא  הממשלה 

2034 מיום 28.9.14. השולחן פועל בסיוע "שיתופים" לקידום החברה האזרחית.

העגול  השולחן  של  לפעולתו  במקביל  לה,  ובהמשך   ,3190 ממשלה  להחלטת  בהתאם 
בין  הידברות  תהליכי  שונים  ממשלה  במשרדי  גם  מופעלים  הממשלה,  ראש  במשרד 
משרד  למשל,  כך  אחרים.  משתפים  ותהליכים  נושאיים  עגולים  שולחנות   – מגזריים 
החינוך מפעיל שולחן עגול בין-מגזרי העוסק בהסדרת תכניות במערכת החינוך. בדיונים 
משתתפים נציגי גופים ציבוריים, חברות עסקיות ועמותות.14 המשרד להגנת הסביבה 
ירוקה  צמיחה  שווה"(,  )"בסביבה  סביבתי  צדק  בנושאי  ציבור  שיתוף  תהליכי  הפעיל 
ועוד. משרד הכלכלה הפעיל שולחן עגול בנושא של פיתוח כלכלי אזורי, ובהמשך הוסיף 
מגזריים  ובין  שנתית(  עבודה  תכנית  )בנושא  משרדיים  פנים  היוועצות  תהליכי  לנהל 

בנושאים נוספים.  

משותפים  מיזמים  של  הקמתם  את  גם  השונים  השיתוף  תהליכי  הניבו  האמור,  לצד 
בין מגזריים בנושאים שונים. כזה הוא "מיזם ההתנדבות הישראלי" שהוקם על בסיס 
משותף  המיזם  ההתנדבות.  בנושא  הממשלה  ראש  במשרד  העגול  השולחן  המלצות 
למשרד ראש הממשלה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים וג'וינט ישראל, ומטרתו 
לקדם את תשתיות ההתנדבות בישראל כדי להרחיב ולקדם את התחום. המיזם פועל 
ארגונים  נציגי  עשרות  בו  וחברים  נושאיים,  מגזריים  בין  משנה  צוותי  של  במתכונת 

מהמגזר השלישי והעסקי לצד נציגי ממשלה.15

הרי  מעטים,  עניין  בעלי  של  בשיתוף  התמקדו  שצוינו  האחרונים  שהמיזמים  בעוד 
שבפרויקט פרלמנט הבריאות )2003( הודגם לראשונה כיצד אפשר לשתף נציגי ציבורים 
הבריאות היתה של  פרלמנט  להקמת  היוזמה  יותר בתהליכי קבלת החלטות.  רחבים 
אפידמולוגיה  לחקר  גרטנר  מכון  בידי  נעשו  והביצוע  התכנון  ואילו  הבריאות,  משרד 
וגופים  ציפורי  חיים  ע"ש  קהילתי  לחינוך  המרכז  עם  בשיתוף  בריאות,  ומדיניות 
נוספים. "פרלמנט הבריאות" נועד לפתח מנגנון שבאמצעותו אפשר לקיים התייעצות 
בישראל.16  הבריאות  מערכת  בפני  הניצבות  ויסודיות  ערכיות  בשאלות  הציבור  עם 

13 משרד ראש הממשלה – האגף לתכנון מדיניות, 2008, "ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: 

שותפות, העצמה ושקיפות – מסמך מדיניות", ירושלים; משרד ראש הממשלה – האגף לתכנון מדיניות, 2009, 
"השולחן העגול: מסמכי המסגרת לכינון השיח התלת-מגזרי", ירושלים; שיתופים ומשרד ראש הממשלה – האגף 

לתכנון מדיניות, 2011, "השולחן העגול הממשקי – מסגרת לאומית לשיח בין-מגזרי: סיכום שלוש שנים", ירושלים. 
www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/Pages/roundtable.aspx :ראו גם

www.sheatufim.org.il/roundtable/edu.aspx ,"14 "השולחן העגול הבינמגזרי במשרד החינוך

www.hitnadvut-israel.org.il/project-documents ,15 מיזם ההתנדבות הישראלי

16 "פרלמנט הבריאות – עמדות והמלצות", יוני 2003, המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי; רונן גופר, 2003, 

ועידות האזרחים בישראל. בתוך ארזה צ'רצ'מן ואלישבע סדן )עורכות(, השתתפות: הדרך שלך להשפיע, עמ' -213
193. תל אביב: הקיבוץ המאוחד; אלכס גולדמן-שיימן ורונן גופר, 2008, "סוף מעשה בשיתוף תחילה: דמוקרטיה 

 Guttman, N., Shalev, C., Kaplan, G., Abulafia,  .השתתפותית מהלכה למעשה". ירושלים: החברה למתנ"סים
 A., Bin‐Nun, G., Goffer, R., Ben-Moshe, R., Tal, O., Shani, M., & Lev, B. )2008(. What should be given

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/Pages/roundtable.aspx
http://www.sheatufim.org.il/roundtable/edu.aspx
http://www.hitnadvut-israel.org.il/project-documents
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בפרלמנט הבריאות השתתפו כ-150 אזרחים מתוך מדגם אקראי של 1500, במטרה לדון 
ולגבש עמדות והמלצות שיוצגו למקבלי החלטות לגבי סוגיות העומדות על סדר היום 
במדיניות בריאות, תוך שילוב בין דיון לאורך זמן ברמה אזורית וסיכום ברמה ארצית, 

והשתתפות של מומחים בשלבי התהליך השונים.17

בירושלים  האומה  בבנייני   2003 בפברואר  נערך  הבריאות  פרלמנט  של  הפותח  הכנס 
והוצגו בו מטרות ומבנה פרלמנט הבריאות. בעקבותיו נערכו פגישות אזוריות בשישה 
מחוזות )צפון, חיפה, שרון, ירושלים, מרכז ודרום(, שבמהלכן קראו האזרחים חומרי 
ונועצו במומחים.  לבין עצמם  בינם  בהן  דנו  לעומק,  ולמדו את הסוגיות השונות  רקע 
האזוריות  העמדות  את  המשתתפים  הציגו  יולי 2003 ובו  בחודש  נערך  המסכם  הכנס 
לשר  והמלצותיהם  מסקנותיהם  את  המשתתפים  הגישו  התהליך  בסיום  והארציות. 

הבריאות. 

רב שיח  דוגמה נוספת לאירוע שיתוף ציבור בנושאי בריאות ובחסות גוף ציבורי הוא 
לגבי תרומת איברים שנערך בשיתוף אוניברסיטת תל אביב והמרכז הלאומי להשתלות, 
מוכנות  לקידום  והצעות  תובנות  לגבש  במטרה  עגולים  בשולחנות  דיון  במתכונת 
הציבור לתרומת איברים, למרות העכבות הקיימות בקבוצות שונות באוכלוסייה. בין 
דת  אנשי  הבריאות,  משרד  נציגי  גם  בהם  ומומחים,  מקצוע  אנשים  היו  המשתתפים 

ואנשים המתמחים בשינוי עמדות וביצירת שינויים חברתיים.18

בתחום  הממשלה  משרדי  בפעילות  ניכרת  בתנופה  להבחין  אפשר  האחרונות  בשנים 
שיתוף הציבור. כאמור, הפעילות נובעת מקיום הבמות הטכנולוגיות החדשות, קיומם 
של הארגונים השונים המפשטים את מלאכת שיתוף הציבור, והיסטוריה של הצלחות 

בתחום. 

בגיבוש  עסק  הראשון   .2014 בשנת  הממשלה  ניהלה  נרחבים  משתפים  מהלכים  שני 
מדיניות הממשלה לשילוב יוצאי אתיופיה. בהתאם להחלטת ממשלה מפברואר 2014, 
הובילו 12 משרדי ממשלה מהלך חסר תקדים בהיקפו שבמסגרתו אלפי בעלי עניין, אנשי 
בגיבוש המדיניות החדשה.  ופילנתרופיה השתתפו  ואנשי ממשל  בני הקהילה  מקצוע, 
מהשותפים  הממשלה  שקיבלה  הייעוץ  את  ריכז  לתהליך  שהוקדש  האינטרנט  אתר 
ההתייעצות  בעקבות  השנה.  במהלך  שנערכו  מפגשים  ובכ-60  עצמו19  באתר  ביזמה, 
הרחבה, החליטו משרדי הממשלה על שורה של שינויים20 בהתנהלות המנגנון הממשלתי, 
בראשם צמצום והפסקה של תכניות מופרדות ל"סיוע" לבני הקהילה, וכנגזרת מכך גם 
שינויים בתהליכי המיון והשיבוץ בצבא. את ההחלטות הציגו משרדי הממשלה בדיון 
שולחן עגול מסכם שנערך בסוף 2014, ובמסגרת התהליך כולו עודכנו והשתתפו באופן 

 a priority – costly medications for relatively few people or inexpensive ones for many? The Health
 .Parliament public consultation initiative in Israel. Health Expectations, 11)2(, 177-188

17 "פרלמנט הבריאות – עמדות והמלצות", יוני 2003, המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי.

18 נורית גוטמן וסיגל טלמור, 2011, חומר רקע לקראת מפגש רב תחומי בנושא תקשורת להגדלת היענות  הציבור 

לתרומת איברים מהמת: גיבוש יעדים וגישות אסטרטגיות. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.
www.NewWay.gov.il  19

www.haaretz.co.il/news/politics/.  .20 גילי כהן, "למה צה"ל לא מצליח לקלוט את האתיופים", 14.02.14, הארץ

premium-1.2244181; אור קשתי ושירלי סיידר, "החשודים המידיים מאשימים: יוצאי אתיופיה נגד המשטרה", 
www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2516368 .19.12.14, הארץ

http://www.NewWay.gov.il
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2244181
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2244181
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2516368
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שוטף עשרות אלפי אנשים בחשיבה הראשונית על אבני היסוד למדיניות הממשלתית 
כולה, במתן תגובות למסמכים, ובגיבוש תכניות עבודה משרדיות.

איכות  מדדי  מערכת  בקביעת  הציבור  שיתוף  היה  ב-2014  שנעשה  שני  מרכזי  מהלך 
חיים לישראל, שנערך מטעם משרד ראש הממשלה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.21 
הממשלה  פנתה  משיבים,  מ-2,500  למעלה  שהקיף  חלוצי  במהלך  היוזמה,  במסגרת 
לאזרחים באופן ישיר )על גבי אתר שיתוף( וביקשה מהם לדרג את המרכיבים המרכזיים 
קבוצות  עם  היוועצות  מפגשי  עשרות  בוצעו  במקביל,  חייהם.  איכות  על  המשפיעים 
מיקוד פנים אל פנים של אוכלוסיות שהוערך כי נגישותם לאינטרנט פחותה. ההיוועצות 

הופעלה בסיוע מכון אלכא למנהיגות וממשל - ג'וינט ישראל.

תמונה 2. צילום מסך של זירת ההתייעצות של המוסד לביטוח לאומי לגבי התנהלות הוועדות הרפואיות 
שבאחריותו

בנוסף, התקיימו ב-2014 מספר מהלכי התייעצות מקוונים נוספים על ידי משרדי ממשלה 
שונים בסיוע של חברת "תובנות": המוסד לביטוח לאומי בנה מחדש את אופן עבודת 
הכלכלה  משרד  מבוטחים;22  של  רבים  אלפים  בהשתתפות  שלו,  הרפואיות  הוועדות 
לקלוט  להם  ולסייע  לעודד מעסיקים  כדי  לעשות  צריך  על מה  בדיון  שיתף מעסיקים 

wellbeingisrael.gov.il/wb/consultation/Pages/defulat.aspx 21

YourSay.btl.gov.il 22

http://wellbeingisrael.gov.il/wb/consultation/Pages/defulat.aspx
http://YourSay.btl.gov.il
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תמ"א  עתיד  בנושא  התייעץ  הפנים  במשרד  התכנון  מנהל  החרדי;23  מהמגזר  צעירים 
38, מדיניות התכנון במגזר הערבי, והשימושים האפשריים בעודפי מלח הנקצרים מים 
כלכלי במגזר המיעוטים  לפיתוח  בהובלת הרשות  וכן התקיימו התייעצויות  המלח;24 

במשרד ראש הממשלה, הרשות לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה, ועוד.

תהליכי שיתוף ציבור דיוני ברשויות המקומיות

וגופים אחרים  ידי עיריות  ברמה המוניציפאלית, תהליכי שיתוף ציבור המנוהלים על 
נעשים נפוצים בשנים האחרונות. בהשוואה לרמה הלאומית, ההיקף המצומצם יותר 
של הרשויות המקומיות מאפשר ביתר קלות לכנס מספר גדול של אזרחים, ואף להגיע 

לבעלי עניין שונים ומגוונים ולקיים אתם דיונים פנים-אל-פנים ו/או דיונים מקוונים.

שלהן,  ההחלטות  קבלת  בתהליך  הציבור  את  לשלב  המקומיות  הרשויות  של  נכונותן 
היא תופעה רחבה הנמצאת בתנופה ברשויות ברחבי הארץ. כך למשל, בתהליך שיתוף 
ציבור כלל ארצי אשר בוצע על ידי מנהלי  ומייסדי קבוצת InQL, שניהלו את תכנית 
של המשרד לאזרחים ותיקים. בתכנית, שהתנהלה ב-74 רשויות מקומיות  חיים בגיל 
במקביל, בין השנים 2010 ו-2013 השתתפו אזרחים ותיקים, בניהם, בנותיהם ונכדיהם 
תכנון  ומגמות,  צרכים  בזיהוי  שהתמקדו  אסטרטגיים  תכנון  בתהליכי  רחב,  והציבור 
ובחירה של חלופות ליישום תכנית כוללת להערכות לזקנה. במסגרת זו התקיימו מפגשי 
ובדרכי  ברעיונות  בדרכים,  האזרחים  דנו  שבהן  מגוונות  במתודולוגיות  ציבור  שיתוף 
פעולה שעל הרשות המקומית לנקוט נוכח הגידול הניכר במספר האזרחים הוותיקים. 
במהלך תכנוני זה התקיימו עשרות דיונים פנים אל פנים ומפגשים עם מאות משתתפים 

בלמעלה מ-40 ישובים, בהם יישובים במגזרים הערבי והחרדי.

תהליכים  גם  האחרונות  בשנים  התרחשו  כלל-ארציים,  מוניציפליים  תהליכים  מלבד 
ממוקדים יותר של שיתוף הציבור, שנגעו לרשויות מסוימות. התהליך הראשון מסוגו 
הוא הוועידה שנערכה בחולון בשנת 2005 בנושא מיתוג מחדש של העיר כ"עיר הילדים" 
והשלכותיו – ועידת אזרחי חולון. ועידה זו הייתה המשך לוועידות האזרחים שנערכו 

קודם לכן בהקשרים ארציים ואזוריים )ראו בהמשך(.25

העירייה המובילה כיום בכמות ובהיקף התהליכים משתפי הציבור שהיא עורכת היא 
באופן  מנהלת  שהרשות  התהליכים  של  סקירה  יש  העירייה  באתר  אביב.  תל  עיריית 
קבוצת  בשיתוף  העירייה.  שהפעילה  הציבור  לשיתוף  התכניות  מן  כמה  נציין  שוטף.26 
InQL, ערכה עיריית תל אביב-יפו את מהלך שיתוף הציבור הגדול ביותר שנעשה במדינת 
ומטרתו  תושבים,  מ-3000  למעלה  השתתפו  במהלך  המוניציפאלית.  בזירה  ישראל 
הייתה לשתף את התושבים בעיצוב תכניות העבודה של עיריית תל אביב בתשעה תחומי 

economy.haveyoursay.net 23

yoursay.moin.gov.il 24. בנוגע להתייעצות לגבי שימושים בעודפי המלח, ראו צפריר רינת, "משרד הפנים לציבור: 

הציעו שימושים לעשרות מיליוני טונות שיוצאו מים המלח", הארץ,  26.1.2015. 
www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2548451

25 "ועידת אזרחים עירונית ראשונה בישראל – דו"ח המלצות האזרחים", יוני 2005, המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים 

ציפורי.
www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Community/Pages/participationprojects.aspx 26
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ב-10.9.2014,  רבין  בכיכר  עגולים"  "שולחנות   110 על  התבסס  הפיזי  האירוע  חיים. 
מנהלי  הקבוצה.  של  הטכנולוגית  הפלטפורמה  גבי  על  שבועות  כשלושה  נמשך  והדיון 
המחלקות והאגפים בעיריית תל אביב-יפו קיימו סדנאות משותפות לשילוב ההמלצות 

הלכה למעשה כמשימות בתכניות העבודה. 

תמונה 3. ריכוז פרויקטים מקוונים של שיתוף ציבור באתר עיריית תל אביב-יפו

ומגדר  עיר  בכנס  לאחרונה  התרחשה  אביב-יפו  בתל  הציבור  לשיתוף  נוספת  יזמה 
)24.2.15( שבו נעשה מהלך שיתוף של 400 נשים שהעלו רעיונות וכיווני פעולה בארבעה 
נושאים )מניעת אלימות, חינוך מגדרי, ייצוג בביטחון ואיזון בין פנאי לעבודה(. את הכנס 
האקדמית  המכללה  בשיתוף  אביב-יפו,  תל  בעיריית  האישה  למעמד  המחלקה  יזמה 
שגובשו  ההמלצות   40 הממשלה.  ראש  במשרד  מגדרי  לשוויון  והרשות  אביב-יפו  תל 
בארבעת הנושאים נשלחו לכ-1000 נשים שנתבקשו לתעדף את תוצרי הדיונים בכנס על 
גבי מערכת טכנולוגית לשיתוף ציבור של חברת InQL. עיריית תל אביב-יפו התחייבה 
לשלב את ההמלצות בתכניותיה בשנתיים הקרובות, חלק מההמלצות גם יהוו תשתית 

ליישום ברשויות אחרות.
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עיריית תל אביב-יפו התייעצה עם תושביה בפרויקטים נוספים ושיתפה אותם בתהליכי 
קבלת ההחלטות שלה באמצעות אתר ייעודי של חברת "תובנות".27 כך לדוגמה השתתפו 
אירוע  במסגרת  אליעזר,  נווה  שכונת  מתושבי  כ-500  אביב  תל  עיריית  של  בפרויקט 
שולחן עגול שנועד לגבש דרכים לשכנע את תושבי השכונה למיין את הפסולת הביתית 
בקהילה,  תפקידים  ובעלי  עסקים  בעלי  חלקם  התושבים,  תובנות  בין  מחזור.  לצורכי 
בית הכנסת,  ואת  לפרויקט הפרדת הפסולת את הרבנים  לרתום  הייתה למשל הצעה 
דוברים  השכונה  תושבי  כל  לא  שכן  אייקונים,  מבוסס  בקמפיין  להשתמש  הצעה  וכן 
עברית. העירייה אימצה את המלצות התושבים, ודווח כי בתוך כחודשיים 80% מתושבי 
נוספים ברמה המוניציפלית  ציבור  השכונה הפרידו פסולת. "תובנות" קיימה שיתופי 
בירושלים, כפר סבא, שוהם וערים נוספות.28 יזמות נוספות ברמה המוניציפאלית נוהלו 
גבי הפלטפורמה האינטרנטית שפיתחה הקבוצה:  ועל  inQL באופן לא-מקוון  ידי  על 
בנתניה, שבה הועלו רעיונות והצעות לקידום המחזור בעיר; בזיכרון יעקב בדיונים לגבי 
מערך השמירה של היישוב; בבנימינה, שם משתתפים התושבים ביצירת חזון של מערכת 
החינוך ובגיבוש קווים אסטרטגיים לתכנית המתאר העירונית;  באשדוד מתבצע מהלך 
לשיתוף וירטואלי של התושבים בתכנית המתאר בדגש על היוועצות ברמה רובעים ולא 
רק ברמה העירונית; במגדל העמק ובעפולה נמצאת החברה בשלבי תכנון של היוועצות 

בנושא בחירה מבוקרת של בתי ספר.

בנוסף לגופים אשר מנהלים תהליכים חד-פעמיים של שיתוף תושבים בעבור עיריות, 
ניכרים ניצנים של שינויי עומק שמטרתם להפוך את מוכוונות העירייה לשיתוף קבוע 
בין המחלקות, ושיתוף הציבור בהחלטות חשובות. רעננה היא העיר הראשונה בארץ 
בין השנים 2012 ל-2013  והפעילה  שניסתה לאמץ את שיטת הממשל השיתופית הזו, 
באמצעות  ההחלטות  לקבלת  המסייעת  פלטפורמה  להוות  שנועד  עתיד  מרכז  את 
תהליכי  בהטמעת  ומסייע  בארגון,  המדיניות  לקובעי  האזרח  בין  ושיח  אינטראקציה 
בארגון ובעיר.  דילמות  לפתרון  ארגון  חוצי  וממשקים  שיטות חדשניות  כלים,  עבודה, 

בשלב זה פרויקט מרכז עתיד מוקפא.

תהליכי שיתוף ציבור דיוני באקדמיה

במספר מוסדות אקדמיים נערכים תהליכים דיוניים בשיתוף סטודנטים. תהליכי שיתוף 
חושפים  שהם  בכך  דיונית,  לאזרחות  בחינוך  מסייעים  האקדמיה  במסגרת  הציבור 

סטודנטים, חלקם מובילי דעה לעתיד, לתהליכי קבלת החלטות משתפים.

בתיקון  ועסקה   2012 באפריל  באריאל  נערכה  בישראל  הראשונה  הסטודנטים  ועידת 
ע"י התקשורת,  כפי שכונה  "חוק ההשתקה"   ,2012 בנובמבר  לשון הרע שהוצע  לחוק 
כ-150  זמן.  באותו  הממשלה  שקידמה  אנטי-ליברלית  חוקים  מסדרת  חלק  שהיה 
ברחבי  הנהוגות  האזרחים  לוועידות  בבסיסה  הדומה  בוועידה  השתתפו  סטודנטים 

27 זירת ההתיעצות: youtellus.tel-aviv.gov.il. ראו גם: קשת רוזנבלום, "מי יקבע למה יהפוך בית צעירות מזרחי 

בתל אביב, מסמלי המחאה החברתית?", 31.12.13, הארץ.  
www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium-1.2204213

28 גל אלון, 2013, שיתוף והתייעצות במהלכי שינוי חברתי: הזמנה לחשיבה אחרת. ירושלים: הוצאת משרד הרווחה 

והשירותים החברתיים; מירב מורן, "פנקס הקהילה של כלבי שוהם", גלובס, 28.9.2014. 
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000974545

http://youtellus.tel-aviv.gov.il
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium-1.2204213
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000974545
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העולם. הסטודנטים קיבלו חומרי רקע, התייעצו עם מומחים וקיימו דיונים בינם לבין 
עצמם בהדרכת מנחים שהוכשרו לכך. המשוב שנתקבל מן הסטודנטים הצביע על כך 

שיש להם רצון רב להיות מעורבים ולהרגיש שיש בכוחם להשפיע.29

תמונה 4. תמונות מתוך ועידת הסטודנטים, אפריל 2012, המרכז האוניברסיטאי אריאל

בהמשך לכך, נערכה ב-2013 ועידת הבחירות במכללה האקדמית נתניה, תחת הכותרת 
במעגלי  השתתפו  סטודנטים  במסגרתה  הסוסים",  למרוץ  לא  אומרים  "סטודנטים 
המסקנות  כאן,  גם  לכנסת.  הבחירות  של  היום  מסדר  מפתח  בסוגיות  שעסקו  דיון 
מההשתתפות הנלהבת של הסטודנטים )למעלה מ-120 משתתפים( הוכיחו כי סטודנטים 
מעוניינים להשתתף בתהליכי קבלת החלטות ובהינתן הזדמנות מגלים מעורבות ועניין 

פוליטיים.30

את  לשלב  הוחלט  נתניה,  האקדמית  במכללה  הבחירות  ועידת  של  ההצלחה  בעקבות 
העשייה הדליברטיבית כחלק אינטגרלי מתכנית הלימודים של בית הספר לתקשורת. 
כך, החל מ-2014, נחנך הקורס פרויקט ועידת סטודנטים במסגרתו סטודנטים לומדים 
על תהליכי שיתוף ציבור ומשתתפים באופן פעיל בהפקה והנחייה של ועידת סטודנטים 
שנתית במכללה. ב-2014 התקיימה במכללה האקדמית נתניה ועידת סטודנטים שעסקה 
נישואים   :I DO אומרים  סטודנטים  הכותרת  תחת  האזרחיים,  הנישואים  בסוגיית 
ואת  בסוגיה  השונים  ההיבטים  את  בחנו  סטודנטים  ובמסגרתה  בישראל?  אזרחיים 

החלופות שעמדו לדיון על שולחן הכנסת. 

29 אזי לב-און ועידית מנוסביץ, 2015. דליברציה בקמפוס: ועידת הסטודנטים 2012. סוגיות חברתיות בישראל. סרטון 

www.youtube.com/watch?v=P2lAgqnGX6A :וידאו על הוועידה
 Manosevitch, Edith, 2013, The medium is the message: An Israeli experience with deliberative 30

 .pedagogy. Higher Education Exchange, 60-68. Kettering Foundation

http://www.youtube.com/watch?v=P2lAgqnGX6A
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בתהליך דיוני אקדמי נוסף בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, הותאם שיתוף 
הציבור לאחד המדיומים הוותיקים – הרדיו. במסגרת "בואו נדבר על זה", תכנית רדיו 
דיונית ששודרה ברשת ב ובאינטרנט, נערך דיון בסוגיית השוויון בנטל, חומרים בנושא 
הועלו מבעוד מועד לאתר אינטרנט ייעודי, וכן נוצר קשר דרך פייסבוק עם סטודנטים 
שהיו מעוניינים להשתתף בדיון במהלך השידור החי. הדיון כלל שתי תכניות בהשתתפות 
אנשי מקצוע, נציגי עמותת השוויון בנטל, רב חרדי ורב דתי-לאומי, ובניהול ד"ר מיקי 
מירו, מנהל קול ישראל. כמו כן עלו לשידור אנשי מקצוע באמצעות סקייפ.31 עוד במהלך 
על  בהחלטה  סטודנטים  השתתפו  שבמסגרתו  שיתופי,  תקציב  אירוע  התקיים   2013

חלוקת תקציב אגודת הסטודנטים באוניברסיטה.

תמונה 5. זירת התייעצות אינטרנטית של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב

רחב  חשיבה  תהליך  הובילה  הארצית  הסטודנטים  התאחדות  ב-2014-2013:  עוד 
עבודה  דיוני  לקראת  עבודה  תפיסת  לגיבוש  סטודנטים,  אלפי  לעשרות  שהגיע  היקף 
עם משרד האוצר והמועצה להשכלה גבוהה. התהליך הוצג לשר החינוך וליו"ר ות"ת, 
ובמסגרתו אלפי סטודנטים ייעצו וסייעו בגיבוש תובנות סביב שלוש סוגיות מרכזיות: 
היכולת לייצר השכלה בעלת ערך, חוויית הלימודים עצמם ויוקר המחייה.32 גם אגודת 
הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב ניהלה התייעצות שבמסגרתה ניסתה לפצח את 

תכנית העבודה הנדרשת כדי לחזק את תחושת הקהילה בקרב הסטודנטים.33

31 לב-און, אזי. 2014. "בואו נדבר על זה": תכנית רדיו דליברטיבית בנושא שוויון בנטל. דוח לקול ישראל.

www.pasher.co.il/articles/Radio_Email.pdf 

yoursay.nuis.co.il :32 אתר הזירה

allin.student.co.il :33 אתר הזירה

http://www.pasher.co.il/articles/Radio_Email.pdf
http://yoursay.nuis.co.il
http://allin.student.co.il
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תהליכי שיתוף ציבור דיוני בהובלת גופים נוספים

מגוון גופים נוספים מעורבים במיזמים דיוניים בשנים האחרונות. התהליכים הבולטים 
בתחום זה הם ועידות אזרחים אשר נערכו ארבע פעמים בין השנים 2001-2004 על ידי 
היחידה לדמוקרטיה השתתפותית במרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי בירושלים, 
ובחסות יו"ר הכנסת. הוועידות אפשרו לאזרחים להיחשף למידע, לגבש דעה מושכלת 
שבהם  הפוליטיים  התהליכים  על  ולהשפיע  לגביהם,  חשיבות  להם  שיש  בנושאים 
מתקבלות ההחלטות הנוגעות ליום-יום שלהם. ועידות האזרחים במרכז ציפורי נערכו 

על בסיס מודל דני, אשר נוסה בעשרות מדינות.

האזרחים הוזמנו לוועידה באמצעות מודעות בעיתון. מתוך המאות שנענו נבחרו עשרים 
אזרחים ואזרחיות שייצגו באופן רחב ככל האפשר את מרב הקבוצות והדעות בחברה 
הישראלית. במהלך הוועידות בחרו המשתתפים את הסוגיות שבהן ידונו ואת השאלות 
שברצונם להפנות לצוות מומחים. לאחר היוועצות מול כלי התקשורת והציבור ומול 
מסמך  הכנסת  ליו"ר  הוועידות  הגישו  מעמיק,  דליברטיבי  ושלב  השונים,  המומחים 
יומיים  של  פגישות  לשתי  התכנסה  ועידה  כל  והמלצותיהן.  מסקנותיהן  את  שהכיל 
שבמהלכן ניסחה רשימת שאלות לצוות של 16 מומחים, ואחר כך התכנסה שוב למפגש 
דוח  את  וניסחו  עצמם  לבין  בינם  בשאלות  דנו  האזרחים  בכנסת.  ימים  ארבעה  של 
רלוונטיים  וארגונים  החלטות  ומקבלי  הכנסת,  ליו"ר  נמסר  אשר  האזרחים  המלצות 

נוספים. כל דוחות ועידות האזרחים גם הובאו לדיון במליאת הכנסת.34

למוסדות  האזרחים  בין  גומלין  ויחסי  אבטלה,  תחבורה,  בנושאי  עסקו  הוועידות 
בנושאי התקשורת  דנה   )2004( כה  עד  והאחרונה  הרביעית  ועידת האזרחים  השלטון. 
בישראל, והתמקדה בשאלות כגון: האם התקשורת ממלאת את תפקידה בדמוקרטיה 
הישראלית? את מי היא משרתת? את מי היא מייצגת? מי קובע את תכניה? כיצד יכול 

הציבור להשפיע ולהשתתף בעיצובה של התקשורת והתאמתה לצרכיו?35

ועידות אזרחים  גם  נערכו  לפרויקטים הללו שעסקו בסוגיות ברמה הלאומית,  בנוסף 
ברמה האזורית והמוניציפאלית. כך, ועידת אזרחי הנגב 2004 שאף היא אורגנה על ידי 
מרכז ציפורי, נועדה לכנס ציבור רחב ומגוון מתושבי הנגב – תושבי ערים, קיבוצים, ערי 
פיתוח וכפרים – וכן מומחים ונציגים מהמגזר העסקי, לגבש את סדר היום של האזור, 

ולהתוות את הדרך להגשמת חזון זה.

ובמהלכו העלו 700 משתתפים סוגיות  השלב הראשון של המיזם החל בדצמבר 2003 
של  כינוס  התקיים  בהמשך  הנגב".  של  היום  "סדר  נוצר  בסיסן  שעל  לדיון  אפשריות 
וכיווני  הנגב  חזון  גובשו  בכינוס הראשון,  על בסיס הנושאים שהועלו  כ-80 איש שבו, 
העסקי.  המגזר  ואנשי  מומחים  החלטות,  מקבלי  אזרחים,  ידי  על  להגשמתו,  פעולה 

34 אלכס גולדמן-שיימן ורונן גופר, 2008, סוף מעשה בשיתוף תחילה: דמוקרטיה השתתפותית מהלכה למעשה. 

ירושלים: החברה למתנ"סים; "ועידת אזרחים שלישית בישראל – דו"ח פאנל האזרחים", יוני 2002, המרכז לחינוך 
קהילתי ע"ש חיים ציפורי; "ועידת אזרחים עירונית ראשונה בישראל -  דו"ח המלצות האזרחים", יוני 2005, המרכז 

לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי.
  .7.6.2004 ,News1 ,"?35 הדר פרבר, "עשרים אזרחים יגישו מחר דוח: התקשורת בישראל: של מי השמים האלה

www.news1.co.il/Archive/001-D-47729-00.html

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-47729-00.html
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במסמך מופיעות סוגיות כגון החינוך בנגב, פיתוח כלכלי, יחסי בדואים ויהודים, חברה, 
קהילה ורווחה, תרבות ופנאי, איכות סביבה ועוד. בשלב האחרון הוגש המסמך למקבלי 

החלטות בנגב ובהם ראשי ערים.36

בשנים האחרונות, ובמיוחד בקרבת זמן למחאה החברתית של 2011, ניכרת התעוררות 
מחודשת במיזמים מעין אלה. ב-10.9.2011, מיד בתום הגל הגדול של המחאה, התקיים 
אירוע אלף שולחנות במאה מקומות שונים בישראל, תחת הסיסמה "ממאהל למעגל". 
האירוע אורגן ביוזמת דני גל, ד"ר שי בן יוסף ואסף שנהב ובשיתוף מנהיגי המחאה, מטה 
האוהלים, מטה הסטודנטים, החברה למתנ"סים, תנועת הצופים, האגודה להתנדבות – 
שירות לאומי אזרחי, תנועת בני עקיבא, תנועת בני המושבים ועוד; ובתיאום עם המרכז 

לשלטון מקומי ומרכז המועצות האזוריות.

באירוע השתתפו כ-9,500 אזרחים שישבו סביב 850 שולחנות דיונים ב-40 ערים. 1,500 
מתוכם ישבו סביב שולחנות עגולים ברחבה המרכזית שבכניסה למוזיאון תל אביב.37 
מקצועי והנאמר בו תועד. הדיון נסב סביב שתי שאלות  כל שולחן נוהל על ידי מנחה 
מרכזיות: מה השינוי שהייתי רוצה שיקרה בחברה הישראלית? ו-מה אני מוכן ורוצה 
לעשות למען זה? מניתוחים ראשוניים של התכנים ניכר כי הדיונים התמקדו בשאלות 
של צדק וסולידריות חברתית, ובדרכים ליצור "אמנה חדשה" בין האזרחים לממשלה, 

ולשפר את תחושת הקהילתיות בקרב הציבור.

 The Marker העיתון  בחסות  וכנסים  אירועים  סדרת  הייתה   2021 ישראל  יזמת 
מטרות  שתי  קידמה  זו  יזמה  ליפסון(.  נתן  )בניהול   2012-2011 במהלך  שהתקיימה 
הבמה,  למרכז  וקידומו  כלכלי-חברתי  ציבורי  שיח  של  החייאתו  ראשית,  עיקריות: 
ושנית, עידוד האזרחים להשתתף בשיח ובתהליך קבלת ההחלטות. המטרה המרכזית 
הייתה להוביל בסופו של דבר לכך שיותר גופים ואזרחים יישאו באחריות על עתידם 

הכלכלי-חברתי. 

במסגרת היזמה נערכו שני כנסים בבנייני האומה בירושלים, בנוכחות ראש הממשלה 
אנשי מקצוע, והשתתפו  ושר האוצר. הכנסים כללו 175 דיוני שולחן עגול שהונחו ע"י 
ולהציג  לבוא  בכך,  המעוניינים  לאזרחים  וקרא  פרסם  העיתון  בתחום.  מומחים  בהם 

נושאים ובעיות בפני המשתתפים בכנס. 

36 מתוך אלכס גולדמן-שיימן ורונן גופר, 2008, "סוף מעשה בשיתוף תחילה: דמוקרטיה השתתפותית מהלכה 

למעשה". ירושלים: החברה למתנ"סים.
37 "ממאהל למעגל: המחאה האזרחית משנה את פניה לשיח המונים", כלכליסט, 8.9.2011. 

www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3530892,00.html; הילה ויסברג, הילה רז, שלי אפלברג ואורן מג'ר, 
 .www.themarker.com/news/1.1470114  .12.9.2011 ,חברה אזרחית חזקה תוכל לפקח על הממשלה", דה-מרקר"

ראו גם: סיכום 1000 שולחנות –  j14.org.il/1000tables/?p=33; סרטון על השולחנות העגולים ברחבת מוזיאון תל 
www.youtube.com/watch?v=UP_he0nuD0Y  – אביב

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3530892,00.html
http://www.themarker.com/news/1.1470114
http://j14.org.il/1000tables/?p=33
http://www.youtube.com/watch?v=UP_he0nuD0Y
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תמונה 6. שולחנות עגולים בכנס ישראל 2021, ירושלים, ינואר 2011

פעם  אי  שנערך  ביותר  הגדול  הציבורי  השיח  היזמה  במסגרת  התקיים  ב-8.12.2011, 
במקביל  התקיימו  במסגרתו  עגולים.  שולחנות   2021  – וחברה  כלכלה  בנושאי  בארץ 
הציבור  הוזמן  לאירוע  הארץ.  ברחבי  שונים  מוקדים   300 ב-  עגול  שולחן  דיוני   2021
הרחב והשתתפו בו 24 גופים וארגונים חברתיים. הדיונים נמשכו כשלוש שעות במטרה 
להוות המשך למחאת האוהלים שהתרחשה בקיץ, תחת הכותרת "משיחה להשפעה".38

גם מתחברים – בונים עתיד ביחד היה מהלך שמטרתו לקדם שינוי חברתי בר-קיימא, 
"חברה  ליצירת  וקהילות,  קבוצות  יחידים,  שותפים  שבהם  חינוך  תהליכי  באמצעות 
ישראלית יוזמת, פעילה, חסונה וסולידרית".39 את המהלך הובילו כ-35 ארגוני חינוך 
וחברה ובהם החברה למתנ"סים, הצופים, מנהל חברה ונוער במשרד החינוך והאגודה 

להתנדבות לשירות לאומי ואזרחי.

עגול  שולחן  אירועי  מספר  נערכו   2012 לאוקטובר   2011 אוקטובר  בין  זו,  במסגרת 
בהשתתפות כוללת של 15,000 איש מכל רובדי החברה הישראלית. ביוני 2012 התרחשו 
ארבעה אירועים בני כאלף משתתפים בקריית שמונה, בחיפה40, בכוכב יאיר וברהט41, 
הערים  החברתיים-חינוכיים,  הארגונים  של  האזורית  המנהיגות  הוזמנה  שאליהם 

38 למידע כללי על היזמה, ראו: www.themarker.com/2021. כמו כן ראו: "שולחנות עגולים: כיצד מובילים שינוי 

חברתי בישראל?", דה-מרקר, www.themarker.com/news/israel2021/1.1714766 ,23.5.2012; נתן ליפסון, "ישראל 
2021 – ב-8 בדצמבר: אלפי משתתפים בדיוני שולחנות עגולים", 21.11.11, דה-מרקר,  

.www.themarker.com/news/israel2021/1.1571346
 .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4293973,00.html   .18.10.2012 , ynet ,"39 "מתחברים – בונים עתיד ביחד

 ,www.youtube.com/watch?v=cGdENU28xi0  :לסרטוני וידאו על האירוע
.www.youtube.com/watch?v=9Ot5binx_hA :וכן

www.youtube.com/watch?v=qh7_c5blUbk 40

www.youtube.com/watch?v=U4ELmzsbysY 41

http://www.themarker.com/2021
http://www.themarker.com/news/israel2021/1.1714766
http://www.themarker.com/news/israel2021/1.1571346
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4293973,00.html
http://www.youtube.com/watch?v=cGdENU28xi0
http://www.youtube.com/watch?v=9Ot5binx_hA
http://www.youtube.com/watch?v=qh7_c5blUbk
http://www.youtube.com/watch?v=U4ELmzsbysY
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והמועצות. ב-24.10.12 התקיים אירוע השיא של התהליך, ב-12 מוקדים במקביל: צפת, 
דיר אל אסד, עכו, חיפה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, מעגן מיכאל, בת ים, חדרה, 

בית שמש, ירוחם, גוש עציון )אלון שבות(, ותל אביב )כיכר רבין(.

ב-2014 ניהל המכון הישראלי לדמוקרטיה תהליך דליברטיבי בנושא ניסוח מגילת כבוד 
האדם. בתהליך מחליטים: כבוד האדם הוזמנו בשלב ראשון 20 אזרחים להיות חברי 
מועצה ולהשתתף בניסוח מגילת כבוד האדם ובדיון על דילמות והיבטים הקשורים לערך 
זה במגוון הקשרים של החיים במדינת ישראל. בשלב שני השתתפו בדיון 200 אזרחים 
– מדגם מייצג של החברה הישראלית, בדגש על ייצוג מיעוטים וקבוצות שבדרך כלל 
קולן אינו נשמע בשיח הציבורי, כגון בעלי מוגבלויות. על בסיס סיפוריהם האישיים זיהו 
המשתתפים סוגים שונים של פגיעות בכבוד האדם ואת הגורמים להן, וניסחו שורה של 
היגדים הקשורים להיבטים של ערך זה. היגדים אלה הם הטיוטה למגילת כבוד האדם 
הסיפורים  ותיעוד  למגילה  הטיוטה   .2014 מרס  בחודש  המדינה  לנשיא  הוגשה  אשר 

האישיים של המשתתפים הועלו לאתר האינטרנט של התהליך ולרשתות החברתיות.42

למידה  מפגשי   – דיאלוגית  למידה  אירועי  מארגן  אזרחית",  להסכמה  "הפורום  גם 
בת- בדמוקרטיה  משותפים  "חיים  על  לומדים  המשתתפים  שבהם  דליברטיביים, 
קיימא". בין המפגשים האלה ישנם אירועים סגורים ואירועים פומביים, למשל כחלק 
סיום מבצע  עם  ב-2014  ומפגש   ,)2015( יפו  כנס   ,)2015( לדמוקרטיה  ישראל  מוועידת 
אלה  במפגשים  המצב?".  את  לשנות  כדי  לעשות  עלינו  "מה  בכותרת:  איתן"  "צוק 
מתקיימים דיונים סביב השאלות: "למה אנחנו שואפים?", "מה אנחנו עושים ולמה?", 
"איך אנחנו עושים זאת?". במסגרת זו מתקיימות קבוצות למידות דיאלוגיות, גם עם 
למידה  של  עבודה  וכן  וערבים,  חרדים  כגון  המרכזי,  מהשיח  מודרות  שלרוב  קבוצות 
בני  ומקבלי החלטות. לאחרונה החל הפורום לשלב  כנסת  עם חברי  וסנגור  דיאלוגית 

נוער בתהליכים אלו.43 

ידי  על  מוסכם  מסמך  בניסוח  בהכרח  מסתיימים  אינם  הדיאלוג  שמפגשי  פי  על  אף 
אחרים,  תוצרים  מניבים  שהם  הרי  למשל(,  האזרחים,  לוועידת  )בניגוד  המשתתפים 
כגון הקמת מגזין אינטרנטי דליברטיבי, מפגשים תרבותיים שבוגרי התכניות מארגנים 
 Kettering( ועוד. הפורום שותף מחקרי לקרן קתרינג  עבור חברים בקהילות שלהם, 
 2014-2013 בשנים  הדליברטיבית.  הדמוקרטיה  בנושאי  המתמחה   ,)Foundation
משתתפים.   3000 כ-  של  בהשתתפות  דיאלוגית"  "למידה  אירועי  שמונה  התקיימו 
ועשייה  דיאלוג  כ-350 אזרחים מכל חלקי האוכלוסייה בקבוצות  במקביל משתתפים 

אזרחית משותפת.
 

42 אתר האינטרנט של הפרויקט:  https://machlitim.org.il; ערוץ היוטיוב של הפרויקט:

 ;https://www.youtube.com/channel/UCdE1dWIKYgiShuEmx6MmChg 

.www.youtube.com/watch?v=8LVI5qzzI8A :סרטון שמסביר באופן כללי את התהליך
www.caf.org.il/#!deliberative-dialogue/c1gy6 43

https://machlitim.org.il
https://www.youtube.com/channel/UCdE1dWIKYgiShuEmx6MmChg
http://www.youtube.com/watch?v=8LVI5qzzI8A
http://www.caf.org.il/#!deliberative-dialogue/c1gy6
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תמונה 7. "בשש אחרי המלחמה" – אירוע למידה דיאלוגית ביום האחרון של מבצע "צוק איתן"

סיכום

מכל האמור לעיל נוכל להיווכח שקיימת עלייה ניכרת במספר התהליכים והאירועים 
משתפי הציבור הנערכים בישראל בשנים האחרונות, במיוחד מאז המחאה החברתית 
גם  גדלה  ובשנים האחרונות  גבר,  כאלו  העניין הציבורי בתהליכים  גם   .2011 קיץ  של 
היכולת של הציבור להשתתף בהם עקב זמינותן הגוברת של פלטפורמות דיוניות. הדיון 
הציבורי נעשה נגיש וזמין לציבור יותר מבעבר, וגדל מספר הגופים שמעוניינים לכנס 
תהליכים מסוג זה, בין שמדובר בגופים ממשלתיים או עירוניים, במוסדות אקדמיים, 

עמותות וגופים אחרים. 

מגוון  ידי  על  הנערכים  ואירועים  תהליכים  של  שטף  האחרונות  בשנים  לראות  אפשר 
גופים, בעיקר על ידי משרדי ממשלה ועיריות, במגוון נושאים: החל בתכנון אסטרטגי 
ליוצאי  מדיניות  גיבוש  בעניין  כמו  משרדים  חוצות  וסוגיות  אוכלוסייה  קבוצות  לגבי 
לסוגיות  הנוגעים  ודיונים  הנגב"  אזרחי  "ועידת  כמו  אזוריים  לדיונים  ועד  אתיופיה, 
ציבור  שיתוף  לתהליכי  יותר  גבוהה  בולטות  יש  אמנם  שונות.  בערים  מוניציפאליות 
האינטרנט  את  רותמים  ארגונים  ויותר  יותר  זאת  ועם  פיזיים,  כמפגשים  הנערכים 
שתי  בשילוב  המתקיימים  אירועים  או  מקוונים  דיונים  ומקיימים  הציבור  לשיתוף 

הבמות, הפיזית והאינטרנטית. 

תהליכים דיוניים בשיתוף הציבור מתרחשים בדרך כלל ביוזמת גופים ציבוריים, וניכר 
התכנון  מבחינת  והן  התקציב  מבחינת  הן  משמעותית,  השקעה  אלו  בתהליכים  שיש 
הנדרשים. עם זאת, אירועים אלו לרוב עוברים מתחת לרדאר של דעת הקהל, הם לא 
זוכים לפרסום רחב, ורוב החברה הישראלית לא מודע לקיומם. ההשקעה גם עומדת 
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להחלטות  להתייחס  השלטון  של  מחויבות  שום  קיימת  לא  כלל  שבדרך  לכך  בניגוד 
שנתקבלו. האירועים השונים לא אחידים בתכנון ובביצוע שלהם, יש בהם מתודולוגיות 
שונות של דיון, ולא תמיד נערך תיעוד מסודר של האירועים, המתודולוגיות והמסקנות 
)במיוחד כאלו שאין בהם רכיב פנים אל פנים(  המופקות באמצעותם. במקרים רבים 
קשה לקבוע מה היו המסקנות, למי הועברו, אם בכלל, ומה הייתה ההתייחסות אליהן.

וחשיפה,  לפרסום  הנוגע  בכל  להתקדם  דרך  כברת  יש  עדיין  לרשויות  כי  ניכר  כן,  אם 
בתהליכי  הציבור  שיתוף  תהליכי  תוצאות  של  פורמלי  ושילוב  סטנדרטיזציה,  תיעוד, 
קבלת החלטות. ועם זאת, העלייה המשמעותית בעריכת תהליכים משתפי ציבור בבמות 
אינטרנטיות ופיזיות, ממקמות תהליכים אלה בחזית היחסים שבין הרשויות לאזרחים, 

וכמושא מרכזי למעקב בתחום התקשורת הפוליטית בשנים הקרובות.

מקורות נוספים
דמוקרטיה 	  תחילה:  בשיתוף  מעשה  סוף   ,2008 גופר,  ורונן  גולדמן-שיימן  אלכס 

השתתפותית מהלכה למעשה. ירושלים: החברה למתנ"סים.
ירושלים: המכון 	  אזרחים.  שיתוף  של  דגמים   ,2002 בלאנדר,  ודנה  וקסמן  אפרת 

הישראלי לדמוקרטיה.
ארזה צ'רצ'מן ואלישבע סדן )עורכות(, 2003, השתתפות: הדרך שלך להשפיע. תל 	 

אביב: הקיבוץ המאוחד.
גל אלון, 2013, שיתוף והתייעצות במהלכי שינוי חברתי: הזמנה לחשיבה אחרת. 	 

ירושלים: הוצאת משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
הדיגיטלי. 	  בעידן  בישראל  פתוח  ממשל  מדיניות   ,2012 שוורץ-אלטשולר,  תהילה 

ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.
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חננאל רוזנברג

מטרת פרק זה היא להציג, לראשונה בישראל, תמונת מצב מקיפה לגבי חדירת הטלפוניה 
הסלולרית החכמה ושימושיה. הפרק יפתח בהצגת נתונים כלליים על שימוש ומגמות 
באפליקציות  סלולרי,  באינטרנט  השימוש  לאפיון  וימשיך  בישראל,  הסלולר  בשוק 
וברשתות חברתיות בסלולר. לאחר מכן תוצג סקירת שימושי הסלולר בקרב ילדים ובני 
נוער, ובמגזרים שונים של החברה הישראלית )המגזר הערבי, המגזר החרדי, ובני נוער 
במגזר הדתי-לאומי(. הפרק חותם בסקירת שימושי הטלפוניה החכמה בזמן מלחמה: 

במבצעי "שובו אחים" ו"צוק איתן", שהתרחשו במהלך קיץ 2014.

נתוני שימוש ומגמות בשוק הסלולר בישראל

השימוש  דרכי  ובהרחבת  נלהב  באימוץ  הישראלי  המשתמש  ממשיך   2014 בשנת  גם 
בטכנולוגיות תקשורת ניידות. קצב ההתפשטות של המכשירים הניידים ממשיך להיות 
גבוה, כאשר שיעור החדירה של הטלפונים הסלולריים בישראל 2014 עומד על כ- 195%  
ויש הטוענים שאף למעלה מזה.2 אחוז בעלי הטלפונים החכמים מכלל משתמשי הסלולר 
מחזיקים   18 גיל  מעל  ישראל  מתושבי   64% סמית  רפי  מכון  פי  על  במחלוקת:  נתון 
ברשותם מכשיר טלפון חכם,3 ואחוז זהה נמצא גם בסקר של איגוד האינטרנט הישראלי 
שבחן תושבים מגיל 15 ומעלה.4 לעומת זאת, על פי הנתונים שמפרסמת חברת קאנטר 
 IDT מדובר ב-72% מקרב הישראלים,5 ובסקר של חברת המחקר ,TGI מדיה מחקרי
מוצג נתון של כ-85% בעלי סמארטפון מכלל משתמשי הסלולר.6 השימוש בטלפון הנייד 
המבוגרת  האוכלוסייה  כאשר  המשתמשים,  גיל  בהם  דמוגרפיים,  ממאפיינים  מושפע 
מתאפיינת בקצב התפשטות אטי יותר: בקרב תושבים מעל גיל 50 אחוז המשתמשים 
המשתמשים  אחוז  יותר  הצעירה  האוכלוסייה  בקרב   .48% על  עומד  בסמארטפונים 
משתמשים   74% השונות:  הגיל  קבוצות  בין  משמעותי  הבדל  ואין  יותר,  הרבה  גבוה 

בסמארטפונים בגילאים 49-35, ו-75% בגילי תיכון ועד 7.34 

1 ספיר פרץ-זילברמן, "כך הסמארטפון ישדרג לכם את החופשה בחו"ל", גלובס,  11.4.2014.

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000931370
2 אמיתי זיו, "שוק התקשורת מחמיץ את המגזר הערבי", דה-מרקר,  13.1.2015.

www.themarker.com/technation/1.2537724
.5.5.2014 ,ynet ,"3 ירון דרוקמן, "66 לישראל: צעירים ימנים מבוגרים מסודרים

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4516016,00.html
www.isoc.org.il/pr_heb/pr_201407c.html .2014 4 איגוד האינטרנט הישראלי, יולי

.News1, 6.1.2015  ,"5 עופר וולפסון, "2014: ירידה ניכרת בחשיפה לעיתונות מודפסת

www.news1.co.il/Archive/001-D-359574-00.html
6 השוני בנתונים נובע כנראה מההבדל בהגדרת 'המכשיר החכם' )מסך מגע / אפשרות הורדת אפליקציות וכו'(, וכן 

מבניית המדגם – גיל המשתמשים והכללת קבוצות כגון חרדים וכדומה.
.5.5.2014 ,ynet  ,"7 ירון דרוקמן, "66 לישראל: צעירים ימנים מבוגרים מסודרים

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4516016,00.html

שימושי סלולר בישראל 2014

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000931370
http://www.themarker.com/technation/1.2537724
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4516016,00.html
http://www.isoc.org.il/pr_heb/pr_201407c.html
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-359574-00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4516016,00.html
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שנת 2014 התאפיינה גם בזינוק מרשים בקצב מכירת מכשירים חדשים: על פי נתוני 
חברת IDC לשוק הישראלי, ברבעון השלישי של 2014 נמכרו בישראל 732 אלף טלפונים 
חכמים, עלייה של כ-18% בהשוואה למכירות ברבעון המקביל של 2013. במושגים של 
נתח   – מהמכירות   33%( סמסונג  היא  הישראלי  בשוק  המובילה  היצרנית  שוק,  נתח 
מהרבעון  כ-25%  של  –עלייה   30.8%( אפל  אחריה  המקביל(,  לרבעון  זהה  כמעט  שוק 
המקביל(, חברת LG )14.7%( שהיא החברה שצומחת בקצב הגבוה ביותר והכפילה את 

מכירותיה מהרבעון המקביל אשתקד, אחריה סוני )7.2%(, HTC )4.6( ואלקטל )4.1(.8
גרף 6.1: נתחי שוק הסלולר בישראל לרבעון השלישי, באחוזים

2014 2013

מקור: דה מרקר

סמסונג

אפל

סוני

אחרים

אלקטל

נוקיה

LG

HTC 33%

30.8%

14.7%

7.2%

4.6%

4.6%

4.1%

1.7%

סמסונג

אפל
סוני

אחרים

אלקטל

נוקיה

LG

HTC

32.8%

24.5%

7.5%

7.6%

10.6%

8.1%

5.3%

3.6
%

גרף 1. נתחי שוק הסלולר בישראל לרבעון השלישי, באחוזים9

מחזיקים  האוכלוסייה  מכלל   36% כי  עולה  לעיל  שהוזכרו   TGI של  הסקר  מנתוני 
בשנת  ביותר  המשמעותית  הצמיחה  מגמת  כי  נראה  אולם  טאבלט.  מכשיר  בבעלותם 
2014 התרחשה בשוק ה"פאבלטים", מכשירים ניידים בעלי מסכי מגע בגדלי 7-5 אינץ' 
הפאבלט"10  כ"שנת   2014 את  שהכתירו  היו  מטאבלט(.  וקטנים  מסמארטפון  )גדולים 
בשל הזינוק המרשים בקצב ההתפשטות של מכשירים אלה: נתונים מהעולם מעריכים 
לעומת   209.6% של  זינוק  תוך  המובייל,  שוק  מכלל  ב-9.8%  הפאבלט  של  חלקו  את 
ב-2013   50%( הטאבלטים  מכירת  בקצב  בגידול  ניכרת  האטה  לעומת  זאת   11,2013

לעומת 7% ב-2014(.12

על פי הערכות, כ-35% מסך מכירות דגמי המובייל החדשים של אייפון ברבעון האחרון 
של 2014 שייכים לדגם הפאבלט של החברה, זאת לאחר שבשנים האחרונות חוותה אפל 
ירידה דרמטית בשוק הטאבלטים בהשוואה לחברות המתחרות )מ-52% ב-2012 ל-36% 
בלבד ב-2013(.13 על פי דוחות של חטיבת המחקר בביזנס אינסיידר ושל חברת המחקר 

8 אמיתי זיו, "הישראלים רכשו 730 אלף סמארטפונים בשלושה חודשים", דה-מרקר, 18.11.2014.

www.themarker.com/technation/1.2489436
9 מקור: דה מרקר.

10 נמרוד צוק, "הערכה: מכירות הפאבלטים יעקפו את הסמארטפונים תוך שנה", כלכליסט, 12.2.2015.

www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3652216,00.html
11 עומר כביר, "IDC: הפאבלטים ממריאים בשוק המובייל", כלכליסט, 7.9.2014.

www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3639999,00.html
.29.12.2014 ,TGSPOT ,"PC -12 צבי קצבורג, "סיכום 2014: נתוני טאבלט ו

www.tgspot.co.il/2014-in-review-tablets-and-pc-s
.6.4.2014  ,NEXTER ,"אפל העולמית יזמה מפגש עם כ-200 מורים בישראל :NEXTER-13 יאיר מור, "בלעדי ב

www.mako.co.il/nexter-tablet/ipad/Article-a7763be71b63541006.htm

http://www.themarker.com/technation/1.2489436
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3652216,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3639999,00.html
http://www.tgspot.co.il/2014-in-review-tablets-and-pc-s
http://www.mako.co.il/nexter-tablet/ipad/Article-a7763be71b63541006.htm
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IDC, מגמות אלו עומדות להתחזק מאוד ובחמש השנים הקרובות קצב המכירות של 
הפאבלטים צפוי לזנק בעשרות אחוזים בשנה.14 יש לציין, עם זאת, כי עדיין אין נתונים 

על היקפי מכירות הפאבלטים והשימוש בהם בישראל.

בשנת 2014 נרשמו בישראל 2.4 מיליון ניודי סלולר מספקית לספקית, נתון המלמד על 
לא מעט לקוחות שהתניידו כמה פעמים בשנה. שיא הגיוסים נרשם אצל ספקית הסלולר 
גולן טלקום, המסיימת את שנת 2014 עם שיא גיוסים של 137 אלף מנויים )הצטרפות 
של 317 אלף מנויים חדשים לעומת עזיבה של 180 אלף(. לעומתה חברת הוט מובייל 
גייסה במהלך השנה כ-90 אלף מנויים חדשים נטו )גיוס של 344 אלף מנויים מול נטישה 
של 255 אלף(. הישג חשוב נרשם לחברת פלאפון שמסיימת את השנה עם נטישה של 30 
אלף מנויים בלבד, לעומת סלקום עם 118 אלף נטישות נטו ופרטנר עם 109 אלף נטישות 
נטו. פרטנר גם גייסה הכי פחות לקוחות; ב-2014 היא גייסה 514 אלף לקוחות בלבד 
לעומת סלקום שגייסה 603 אלף לפי הרישומים, אבל נטשו אותה 722 אלף. יש לציין כי 
פרטנר נהנית גם מפעילות המותג 012 מובייל שלא בא לידי ביטוי בניידות המספרים, 
משום שהוא מובלע בתוך הנתונים של פרטנר. לגבי המפעילים הווירטואליים: התמונה 
העולה מניתוח נתוני 2014 מראה כי חברות אלה הפסיקו להיות שחקן חשוב בשוק: רמי 
לוי מסיים את השנה בגיוסים נטו של 16 אלף מנויים בלבד, ואילו מגמת הצמיחה של 

אלון סלולר )youphone( נעצרה לחלוטין.15

טבלה 1. גיוסים וניודים ב- 2014 )מספר מנויים(16

שנת 2014
נטוגריעותתוספותחברה 

344,813255,58689,227הוט מובייל )מירס(

317,543180,226137,317גולן טלקום

569,439600,069-30,630פלאפון

603,961722,838-118,877סלקום סלולר

514,726624,506-109,780פרטנר סלולר

45,93845,733205אלון

42,34825,40716,941רמי לוי

6,6348,081-1,447הום סלולר

17,8342,24015,594טלזר

1,45991,450סלקט

הצמיחה הגוברת של שוק המובייל בישראל באה לידי ביטוי גם בפופולריות הרבה שלה 
זוכות אפליקציות בפיתוח ישראלי. בין רשימת האפליקציות המצליחות של חברת אפל 

14 צחי הופמן, "בדיקת 'גלובס': זה הסמארטפון עם מסך הענק הטוב ביותר", גלובס, 12.11.2014.

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000985496 

15 גד פרץ, "אלופת 2014: גולן טלקום גייסה 137 אלף מנויים נטו", גלובס, 1.1.2015.

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000997747 

16 מקור: גלובס.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000985496
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000997747
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המאחדת  ארגונית  אפליקציה   –  "24me" ישראליות:  נציגות  מספר  ישנן   2014 לשנת 
לעריכת  "פוטושופ חברתי"  – אפליקציית   "Bazaart"-ו ורשימות,  שנה, משימות  לוח 
תמונות מתקדמת. בקטגוריית האפליקציות בתשלום נבחרה "Facetune" הישראלית, 
גם  מופיעות  ברשימה  תמונה.  וריטוש  לעיצוב  ייחודיות  אפשרויות  מגוון  שמספקת 
 ,"Waze" ואפליקציית הניווט "Tango"-ו "Viber" אפליקציות המסרים הפופולריות

שנמכרה בשנת 2013 לגוגל.17 

ארבע  מופיעות  גוגל  שמפרסמת  ביותר  הטובות  האנדרואיד  אפליקציות  ברשימת  גם 
ישראליות: אפליקציית "Samba" המאפשרת שיתוף בסרטוני וידאו תוך צפייה בזמן 
לעיל;  שהוזכרה   "Fecetune" אפליקצית  בסרטון;  לצפייה  החברים  בתגובת  אמת 
על  למשתמש  ומדווחת  והאשראי  הבנק  חשבונות  את  שמנטרת   "Money Tracker"
וסרטונים  תמונות  להמרת   "Video Collage Maker" ואפליקציית  חריגות,  פעולות 

לווידאו קצר בשילוב אפשרויות עריכה.18

גם בתחום הפרסום במובייל נמשכת מגמת הצמיחה. סקר של חברת TRI שנערך בעבור 
משרד הפרסום טוויסטד, בחן את עמדתם של 100 סמנכ"לי שיווק ומנהלי שיווק של 
חברות ישראליות וחברות בינלאומית הפועלות בישראל בנוגע לפרסום במובייל. הסקר 
מגלה כי אף שאנשי השיווק נוטים בדרך כלל לאמץ טכנולוגיות חדשות בקצב איטי, בכל 
הנוגע למובייל המגמה שונה: 74% מהחברות בישראל פרסמו במובייל בשנה האחרונה, 
והכלים המרכזיים לכך הם פייסבוק ומעברונים באתרי תוכן. 78% מהחברות הצהירו 
תקציב  את  להגדיל  מתכוונים  ו-70%  הקרובה,  בשנה  במובייל  לפרסם  בכוונתם  כי 

הפרסום בערוץ זה. 

צומח  אך  נמוך  עדיין  בישראל  הפרסום  בעוגת  המובייל  של  היחסי  חלקו  זאת  עם 
הועבר  שלהם  הפרסום  מתקציב  כ-5%  כי  אמרו  מהנשאלים  כמחצית  במהירות: 
לפעילות במובייל, 20% נוספים הצהירו כי התקציב שהקדישו למובייל היה גבוה יותר 
והגיע ל-10%. 62% מהנשאלים אמרו כי הם משקיעים 3 מיליון שקלים בשנה במובייל, 
והיתר משקיעים סכומים קטנים מאלה, של עד 3 מיליון שקלים. נתונים נמוכים מאלה 
הציגה חברת המדיה "זניט אופטי מדיה", לפיהם הפרסום במובייל תופס כ-5% מכלל 
ערוצי הפרסום, ובישראל השיעור נמוך יותר – 2% בלבד.19 אולם גם להערכתם הפרסום 
במכשירים ניידים צפוי להיות מנוע הצמיחה המרכזי של תעשיית הפרסום העולמית, 
הוא יהיה אחראי ל-51% מהכסף החדש שיזרום לזירת הפרסום ועד 2017 יגיע ל-11.4% 

מכלל עוגת הפרסום.20

.10.12.2014 ,geektime ,"17 יניב אביטל, "אפל מכריזה על האפליקציות המצליחות של 2014, ויש גם נציגות ישראלית

www.geektime.co.il/apple-chooses-the-best-apps-and-games-for-2014
.4.12.2014  ,geektime ,"18 יניב אביטל, "גוגל בחרה את האפליקציות הטובות בעולם של 2014, ויש נציגות ישראלית

www.geektime.co.il/google-top-apps-for-2014-features-2-israeli-apps
19 נתי טוקר, "המפרסמים בישראל הולכים על המובייל". דה-מרקר, 24/2/2014.

www.themarker.com/advertising/1.2572903
20 נתי טוקר, "הפרסום עובר לאינטרנט ולמובייל וחלקה של הטלויזיה מתכווץ". דה-מרקר, 14/12/2014. 

www.themarker.com/advertising/1.2511804

http://www.geektime.co.il/apple-chooses-the-best-apps-and-games-for-2014
http://www.geektime.co.il/google-top-apps-for-2014-features-2-israeli-apps
http://www.themarker.com/advertising/1.2572903
http://www.themarker.com/advertising/1.2511804
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גרף 6.2:המובייל משתלב כערוץ פרסום מרכזי

האם תפרסם השנה במובייל?

לאכן

לא יודע

78%

17%

4%

גרף 2. האם תפרסם השנה במובייל?21

כאמור, מהסקר של TRI עולה כי הכלים המרכזיים לפרסום במובייל הם הפייסבוק 
סדר  )לפי  הם  הבאים  הכלים   .)79%( תוכן  באתרי  ומעברונים  השיווק(  מאנשי   81%(
פופולאריות יורד(: גוגל, פרסום באנרים באתרי תוכן, דיוור ישיר, תוכן שיווקי ופרסום 
בזמן אמת באמצעות בורסות פרסום אוטומטיות )RTB(. בנוגע לאפקטיביות הפרסום, 
מדווחים 80% ממנהלי השיווק על שביעות רצון מהאפיק הפרסומי, ובקרב חברות שלהן 
תקציב פרסום גדול מ-3 מיליון, הציון הממוצע למובייל היה אפילו גבוה יותר. אולם בכל 
הנוגע למאגר מידע על המשתמש, רק 45% מהמשיבים העידו שהם משתמשים בנתונים 

המתקבלים מהקמפיינים הפרסומיים במובייל גם לצרכים אחרים של הארגון.22

גרף 6.3:פייסבוק ואתרי תוכן הם הכלים המרכזיים

באלו כלי פרסום אתה משתמש במובייל?

40%

63%66%

79%81%

תוכן שיווקי
(כתבות תוכן, וידאו)

פרסום
בבאנרים

פייסבוקמעברוניםגוגל
0
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גרף 3. באילו כלי פרסום אתה משתמש במובייל?23

בישראל  2014 כ-30% מהכנסות אתרי האינטרנט מפרסומות  פי הערכות, במהלך  על 
פרסומות  להטמעת  המצומצמת  היכולת  הניידים.  במכשירים  מהמעברונים  מגיעות 
פחות  מרוויח  גוף התוכן  לכך שכיום  גורמת  לאינטרנט,  בהשוואה  במובייל  תוכן  בדף 

21 מקור: דה מרקר.

22 נתי טוקר, "המפרסמים בישראל הולכים על המובייל". דה-מרקר, 24/2/2014.

www.themarker.com/advertising/1.2572903
23 מקור: דה מרקר.

http://www.themarker.com/advertising/1.2572903
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ממשתמש הגולש לאתר דרך המכשיר הנייד לעומת גולש ממחשב, אולם דווקא המלאי 
המוגבל יצר שינוי ניכר ביחס שבין ההיצע – שעד כה היה בלתי מוגבל באינטרנט – לבין 
הביקושים. מומחים בתחום מעריכים כי מחיר הפרסום במובייל בישראל גבוה ב-20% 
רוב  כיום  באינטרנט, שם  למודל התשלום  בניגוד  רגיל.  באתר  זהה  עד 50% מפרסום 
עולם הפרסום מובנה על פי תשלום לפי תוצאות )פרפורמנס( ותגמול על פי הקלקות על 
המודעות )CRR( או 'לידים' ומכירות, הרי שבמובייל 'פרסום פרימיום' ותגמול על פי 
חשיפה נותר דומיננטי. המחיר הממוצע בשנת 2014 מוערך ב-30 עד 40 שקלים לאלף 
חשיפות במובייל, כאשר במעברונים בולטים באתרים פופולאריים המחיר יכול להיות 
גבוה יותר.24 השיאים החדשים של ההכנסות מפרסום במובייל של חברות פייסבוק וגוגל 
ניכרים גם בישראל, אולם בניגוד למגמה העולמית כיום שלפיה רוב הפרסום במובייל 
נעשה דרך חברות אלה, הרי שבישראל עוגת הפרסום הסלולארית מתחלקת כמעט שווה 

בשווה בין פייסבוק וגוגל לבין אתרי התוכן.

אינטרנט סלולרי, אפליקציות ורשתות חברתיות

גלישה סלולרית
אינטרנטית.  לגלישה  54% מכלל הישראלים משתמשים במכשיר הסמארטפון שלהם 
גם כאן באים לידי ביטוי הבדלי גיל ומגדר: בעוד שבקרב האוכלוסייה עד גיל 50 אחוזי 
בלבד.  כ-30%  על  מדובר   50 גיל  שמעל  הרי  כ-69%,  על  עומד  הניידים"  "הגולשים 
גברים )59% מכלל  יותר בקרב  גבוה  בהיבט המגדרי אפשר לראות כי אחוז הגולשים 

האוכלוסייה( מבקרב נשים )50%(.25

גרף 6.4: האם יש לך סמארטפון, אם כן האם את/ה משתמש/ת בו לחיבור לאינטרנט וגלישה?

Ynet :מקור
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30%

18%

52%

סה"כעד 50+35-4934

68%

6%

26%

69%

6%

25%

54%

10%

36%

יש סמארטפון אך לא מתחבר/ת באמצעותו באינטרנטיש סמארטפון ואני גולש/ת באמצעותו באינטרנט

אין לי סמארטפון

גרף 4. האם יש לך סמארטפון, אם כן האם את/ה משתמש/ת בו לחיבור לאינטרנט וגלישה?26

אחרות.  תקשורת  טכנולוגיות  חשבון  על  בא  הסלולרי  בטלפון  וגובר  ההולך  השימוש 
או  נייד  במחשב  שימוש  פני  על  בסמטארפון  השימוש  את  מעדיפים  רבים  משתמשים 

24 נתי טוקר, "הפרסום במובייל עולה כיתה", דה-מרקר, 29/4/2014.

www.themarker.com/advertising/1.2307500
.ynet, 5.5.2014  ,"25 ירון דרוקמן, "66 לישראל: צעירים ימנים מבוגרים מסודרים

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4516016,00.html
.ynet :26 מקור

http://www.themarker.com/advertising/1.2307500
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4516016,00.html
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דרך  ולא  הנייד  הטלפון  באמצעות  חברתיות  ברשתות  לגלוש  מעדיפים   48% נייח: 
באים  אלה  שימושים  חדשות.27  לקריאת  בו  להשתמש  מעדיפים  ו-45%  המחשב, 
הגולשים באתרי האינטרנט, למשל באתר מאקו המפעיל שתי  בכמות  גם  ביטוי  לידי 
אפליקציות סלולריות )mako ו-makotv(, אחוז הצפיות באתר נחלק באופן שווה בין 

הכניסות ממחשב רגיל לכניסות ממכשירי מובייל.28

על פי סקר "TGI בוגרים" כ-27% מכלל האוכלוסייה הבוגרת מדווחים כי הם נוהגים 
באמצעות  קוראים   24% המחשב,  באמצעות  יומי  עיתון  כלשהי  בתדירות  לקרוא 
החברתיות  לרשתות  בניגוד  אולם  הטאבלט.  מכשיר  באמצעות  ו-11%  החכם  הטלפון 
ולאתרי העיתונות, הרגלי ההאזנה לרדיו ממשיכים להיות בעיקר באמצעות המכשירים 
הקונבנציונאליים ורק 11% מדווחים על האזנה לרדיו באמצעות הסמארטפון בתדירות 

כלשהי, 9% באמצעות המחשב ו-2% באמצעות הטאבלט.29

גם השימוש בסלולר לצפייה בסדרות ובסרטים עדיין משני לעומת טכנולוגיות מתחרות: 
על פי דוח בזק, רק 8% דיווחו על צפייה דרך הטלפון החכם כדרך מועדפת, בעוד היתר 
בזק  דוח  מנתוני   .)29%( טלוויזיה  או   )63%( מחשב  באמצעות  כלל  בדרך  זאת  עושים 
2014 נראה כי גם בתחום הפיננסי רוב המשתמשים הישראלים עדיין נמנעים משימוש 
בסלולר למטרות כלכליות ומסחריות: 25% בלבד מכלל המשתמשים דיווחו על שימוש 
ותשלומים דרך המכשיר  ורק 15% מבצעים קניות  בנקאיות,  פעולות  לביצוע  בסלולר 
הנייד.30 נתון זה מעניין על רקע ממצאים המתפרסמים בדוח השנתי של חברת אריקסון, 
לפיהם הפיכתו של הסלולר לארנק דיגיטלי היא אחת המגמות ה'חמות' בשוק, ובסקר 
עולמי נמצא כי 48% מבעלי הסמארטפון היו שמחים להשתמש במכשיר שלהם לרכישת 
מוצרים ושירותים.31 בישראל קיימים מספר מודלים וחברות העוסקות באפליקציות 
מסוג "ארנק אלקטרוני", כדוגמת "HopOn" ו"פנגו פלוס" )שחתמה השנה על שיתוף 
פעולה עם אפליקציית "Moovit" הפופולרית( – המאפשרות תשלום על נסיעה ציבורית 

וחניה דרך הסלולר.32

ולווירוסים  לסכנות  המודעות  הגבוהים,  הצריכה  נתוני  למרות  כי  לראות  מעניין 
אנטי- הגנת  התקינו  בישראל  מהגולשים   40% ורק  חלשה,  עדיין  החכמים  בטלפונים 

ובבדיקה  גבוהה,  איננה  הפרטיות  לנושא  המודעות  גם  שלהם.  המכשירים  על  וירוס 
 70% כי  נמצא  המשפטים  במשרד  ומידע  טכנולוגיה  למשפט,  הרשות  ידי  על  שנערכה 
מהאפליקציות הזמינות בישראל אינן מפרטות מדיניות פרטיות בטרם ההתקנה, וברוב 
הפרטיות  על  ההקפדה  כליל.33  מכך  מתעלמות  או  האינטרנט  לאתר  מפנות  המקרים 
גישה  רלוונטית גם בהקשר הזוגי: 26% הצהירו שהם לא מאפשרים לבן הזוג שלהם 

my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF .2014 ,27 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל

www.themarker.com/advertising/1.2307500 .29.4.2014 ,28 נתי טוקר, "הפרסום במובייל עולה כיתה", דה-מרקר

.News1, 6.1.2015  ,"29 עופר וולפסון, "2014: ירידה ניכרת בחשיפה לעיתונות מודפסת

www.news1.co.il/Archive/001-D-359574-00.html
my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF .2014 ,30 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל

31 גד פרץ, "עשרת הטרנדים החמים בעולם הטכנולוגיה בשנת 2015", גלובס, 23.12.14. 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000995204
32 דניאל שמיל, "תשלום סלולרי בתחבורה הציבורית: פנגו ומוביט חתמו על שיתוף פעולה", דה-מרקר, 20.3.2014. 

www.themarker.com/dynamo/cars/1.2274883
33 חן מענית, "70% מהאפליקציות לא מפרטות מדיניות פרטיות לפני ההתקנה", גלובס, 16.9.2014.

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000972073

http://my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF
http://www.themarker.com/advertising/1.2307500
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-359574-00.html
http://my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000995204
http://www.themarker.com/dynamo/cars/1.2274883
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000972073
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במכשיר,  מהשימוש  פגועים  מרגישים  רבים  משתמשים  במקביל  שלהם.  לסמארטפון 
ו-38% מתלוננים על כך שלטעמם בן זוגם עסוק זמן רב מדי בטלפון החכם.34

 2014 שנת  בסוף  כך,  לדומיננטיים;  המובייל  מכשירי  הופכים  הבריאות  בתחום  גם 
סיימה קופת-חולים מכבי שנתיים של הפעלת מוקד רב מקצועי המאפשר ליווי טלפוני 
יומיומי של חולים בסיוע הדרכה ומעקב באמצעות מכשירי טאבלט. במוקד הסתייעו 
עד כה 10,500 מטופלים המופנים על ידי רופא המשפחה ומקבלים ליווי יומיומי אונליין 
הנתונים  פי  ועל  סוציאליים;  ועובדים  דיאטניות  רופאים,  המוקד,  מאחיות  והדרכה 
 40% של  להפחתה  הוביל  בטאבלט  החולים  עם  הקשר  החולים,  קופת  שמספקת 
ועלייה  ירידה של 85% בימי האשפוז  בדיווחים על דיכאון בקרב חולים כרוניים לצד 

בהיענות לטיפול תרופתי.35

מובייל דור 4
קצב הגלישה הממוצע בישראל, נכון לאמצע שנת 2014 עמד על 5.6 מגה-בייט בשנייה. 
בכך ממוקמת ישראל במקום ה-63 בעולם. במהלך 2014 פרסם משרד התקשורת מכרז 
מגה- עשרות  של  מהירות  ללקוח  המספקת   ,)LTE( רביעי  דור  טכנולוגיית  להפעלת 
בייט להורדת והעלאת תכנים בסלולר. ישראל הייתה המדינה השישית בעולם באימוץ 
ברווחי  והצמצום  הסלולר  בשוק  האחרונות  ההתפתחויות  אולם   ,3 דור  טכנולוגית 
החברות הגדולות הביא לפיגור טכנולוגי, ונכון ליולי 2014, כ-107 מדינות בעולם ו-245 

מיליון משתמשים הקדימו את ישראל באימוץ טכנולוגיית הדור הרביעי.36 

גרף 6.5:קצב הגלישה הסלולרית הממוצע, במגה-ביט לשנייהגרף 6.5:קצב הגלישה הסלולרית הממוצע, במגה-ביט לשנייה
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גרף 5. קצב הגלישה הסלולרית הממוצע, במגה-ביט לשנייה37

פינו   – ופלאפון  אורנג'  – סלקום  הגדולות  חברות הסלולר   2014 אוגוסט  במהלך  כבר 
רצועת תדר קטנה והשיקו דור 4 מסחרי, אולם רק בינואר 2015 נחתם מכרז התדרים 
 10 של  מינימום  במחיר  מה"ץ(   5 ברוחב  מהן  אחת  )כל  תדרים  רצועות   8 הכולל 
מיליון₪. החברות הזוכות – הוט מובייל, גולן טלקום, פרטנר, מרתון 018 וסלקום – 
זכו ברצועה אחת, וחברת פלאפון זכתה בשלוש רצועות. סך הכנסות המדינה מהמכרז 

my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF .2014 ,34 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל

35 מיכל יסעור בית-אור, "בזכות טאבלטים: ירידה של 85% בימי האשפוז", ישראל היום, 15.1.2015.

www.israelhayom.co.il/article/250285
36 אמיתי זיו, "מה זה דור רביעי ומי צריך את זה", דה-מרקר, 1.7.2014.

 www.themarker.com/technation/1.2363253
.Net Index ,37 מקור: דה מרקר

http://my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF
http://www.israelhayom.co.il/article/250285
http://www.themarker.com/technation/1.2363253 
http://www.themarker.com/technation/1.2363253 
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 6.9( למגה-הרץ  ביותר  הגבוה  המחיר  את  שילמה  מובייל  הוט  כאשר   ,₪250,500,000
מיליון( ופלאפון את המחיר הנמוך ביותר )6.4 מיליון(.38

אפליקציות סלולריות
אפליקציות  הוא  בישראל  באינטרנט  ביותר  הנרכש  המוצר  בזק,  דוח  נתוני  פי  על 
 32 כל  על  חינמיות:  בבירור אפליקציות  סלולריות. אולם המשתמש הישראלי מעדיף 

אפליקציות שמשתמש ממוצע מוריד למכשיר הנייד שלו, הוא משלם על אחת בלבד.39

הסלולרית  כאפליקציה  האחרונה  בשנה  התבססה   WhatsApp החברתית  הרשת 
ו-70%  זו,  באפליקציה  משתמשים  מהישראלים  כ-80%  בישראל:  ביותר  הפופולרית 
מהמשתמשים אומרים כי אפליקציית הווטסאפ היא האחרונה שעליה היו מוותרים, 

זאת בהשוואה ל-54% מהסקר המקביל ב-40.2013 

על  דיווחו  אביב  תל  מתושבי   86% דמוגרפי:  מאפיין  יש  בווטסאפ  לשימוש  כי  נראה 
שימוש באפליקציה זו, לעומת 55% מתושבי הפריפריה.41 בסקר של איגוד האינטרנט 
ומעלה  ווטסאפ  קבוצות  ב-6  חברים  הווטסאפ  ממשתמשי   49% כי  נמצא  הישראלי42 
בעיקר  משמשת  האפליקציה  כי  נראה  אולם  קבוצות,  מ-16  בלמעלה  חברים  ו-17% 
פי דוח בזק 70% מהמשתמשים חברים בלפחות קבוצת  לתקשורת עם המשפחה: על 
של  התחושה  הרבה  הפופולריות  למרות  כי  נראה  אולם  אחת.  משפחתית  ווטסאפ 
המשתמשים כלפי האפליקציה – ובייחוד כלפי קבוצות הווטסאפ – היא אמביוולנטית. 
הקבוצתית  התקשורת  את  אוהבים"  "מאוד  שהם  הצהירו  מהמשתמשים   42% רק 
שהן  הצהירו   17% בקבוצות",  להשתמש  מרבים  "לא  שהם  אמרו   31% בווטסאפ, 
"מתחילות להימאס עליהם", ו-10% אמרו שהם "נשארים בחלק מהקבוצות רק מכיוון 

שלא נעים להם שיראו שעזבו אותן".43 

הזוגיים:  הקשרים  עם  גם  בהכרח  מסונכרנות  אינן  בווטסאפ  החברתיות  הקבוצות 
רעהו,  עם  אחת  ווטסאפ  קבוצת  לא  אף  חולק  לא  הזוג  בן/בת  מהזוגות   30% בקרב 
הפופולריות  למרות  המשפחתית.  בקבוצה  רק  שותפים  הזוג  בני  נוספים   21% ובקרב 
הרבה, אפליקציית הווטסאפ איננה מעוררת דאגה רבה בקרב המשתמשים בכל הנוגע 
והרשתות החברתיות  בין אתרי המידע  כי  סוברים  ורק 8% מהישראלים  לפרטיותם, 

כדוגמת גוגל ופייסבוק, לחברת ווטסאפ יש את מרבית המידע האישי עליהם.

אפליקציה פופולרית נוספת הנמצאת בעלייה היא Waze, ש-57% ממשתמשי הסלולר 
משנה  המקביל  בסקר  ל-46%  בהשוואה  בלעדיה,  להסתדר  יכולים  שאינם  הצהירו 
שעברה. לעומת זאת אפליקציית המובייל של פייסבוק נמצאת במגמת ירידה: שיעור 
באפליקציות  גם  ל-32%.  מ-37%  ירד  עליה  מוותרים  היו  שלא  שהשיבו  הנשאלים 

.12.1.2015 ,ynet  ,"38 מירב קריסטל, "תוך 4 שנים: כיסוי מלא לדור רביעי בסלולר

 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4614421,00.html
www.israelhayom.co.il/article/245425  .29.12.2014 ,39 אילן גטניו, "לכודים ברשת", ישראל היום

40 עומר כביר, "70 אחוז מהישראלים לא יכולים בלי ווטסאפ", כלכליסט, 28.12.2014.

www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3648482,00.html
my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF .2014 ,41 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל

www.isoc.org.il/pr_heb/pr_201407c.html .2014 42 איגוד האינטרנט הישראלי, יולי

my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF .2014 ,43 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4614421,00.html 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4614421,00.html 
http://www.israelhayom.co.il/article/245425
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3648482,00.html
http://my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF
http://www.isoc.org.il/pr_heb/pr_201407c.html
http://my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF
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בעוד  ל-15%,  מ-19%  מוותרים'  ה'לא  שיעור  ירד  וכדומה(  כלכליסט   ,ynet( החדשות 
באפליקציית יוטיוב )13%( וסקייפ )10%( המספרים נותרו זהים.44

 גרף 6.6

מבין האפליקציות הבאות על איזו אפליקציה לא היית מוותר?
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גרף 6. מבין האפליקציות הבאות על איזו אפליקציה לא היית מוותר?45

סלולר חו"ל
דפוסי השימוש בזמן שגרה שונים מזמן טיול או חופשה בחו"ל. סקר של גוגל ישראל46 
מראה כי 56% מהישראלים מפחיתים את היקף השימוש בסמארטפון בחו"ל במהלך 
חופשה ורק 9% משתמשים בסלולר יותר מאשר בארץ. מגמה זו באה לידי ביטוי ביחס 
בזמן   waze-ב נעזרים  מהישראלים   86% בארץ  בעוד  שימושיות:  אפליקציות  למגוון 
כמחצית  ניווט,  באפליקציות  משתמשים  מהישראלים   53% רק  שבחו"ל  הרי  נהיגה, 
מהם ב-waze ו-19% מתוכם באפליקציית Google maps. הירידה בשימוש ניכרת גם 
באפליקציות כדוגמת moovit המסייעות בניטור התחבורה הציבורית )64% משתמשים 
בארץ לעומת 27% בחו"ל( ובשימוש בסלולר לצורך שופינג אונליין )רק 4%(. השימושים 
הפופולריים בסלולר בחו"ל הם צילום )80% בחו"ל לעומת 91% בארץ(, שיחות והודעות 

)75% לעומת 95%( ובדיקת עדכוני מזג אוויר )64%, זהה לשימוש בארץ(. 

44 עומר כביר, "70 אחוז מהישראלים לא יכולים בלי ווטסאפ", כלכליסט, 28.12.2014.

www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3648482,00.html
45 מקור: כלכליסט.

46 ספיר פרץ-זילברמן, "כך הסמארטפון ישדרג לכם את החופשה בחו"ל", גלובס, 11.4.2014.

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000931370

http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3648482,00.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000931370
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טבלה 2. אתרים ואפליקציות בהם נעשה שימוש בולט47 

אחוז השימושאתר/אפליקציהתחום

חיפוש מידע ומחירים של 
מוצרים

 ZAP18%

 Ebay15%

 Google 15%חיפוש

ניווט והתמצאות

 Waze53%

 Google Maps19%

 iGo12%

קריאה על מקומות, אתרים או 
מסלולים

Google 22%חיפוש

21%למטייל 

 Tripadvisor15%

תחבורה

אתרים/אפליקציות של 
תחבורה ציבורית 

15%

אתרים מקומיים במדינות בהן 
ביקרנו

11%

Google 15%חיפוש

 Google Maps9%

צריכת מדיה

ynet60%

Walla20%

youtube15%

mako9%

רשתות חברתיות
Facebook91%

Whatsapp16%

47 מקור: גלובס.
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שימוש בזמן החופשה בחו"לשימוש יומיומי

גרף 6.7:השימושים העיקריים בסמארטפון בחו"ל
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גרף 7. השימושים העיקריים בסמארטפון בחו”ל48

ילדים ובני נוער

על פי סקר גדול של המרכז לאפידמיולוגיה של סרטן וקרינה בתל השומר שהשתתפו בו 
למעלה מ-1500 בני נוער, נמצא כי עד גיל 12 כבר 81% מהילדים מתחילים להשתמש 
בסלולר ול-94% מבני הנוער בגילאי 15-13 יש טלפון סלולרי. 2% מהצעירים דיווחו כי 
החלו להשתמש בסלולר עוד לפני גיל 49.6 נתונים דומים עולים גם מדוח הוועדה לשלום 
הילד לשנת 2014, לפיהם ללא פחות מ-80% מהילדים בכיתות ד ו-ו יש טלפון נייד.50 גם 
בנוגע לטלפון החכם קצב ההתפשטות בקרב בני הנוער גבוה מאוד, ומנתוני סקר שערכה 
מינה צמח עבור דוח בזק עולה כי הגיל הממוצע שבו ילד מקבל סמארטפון בישראל הוא 

48 מקור: גלובס.

.23.9.2014 ,ynet ,"49 יהודה שוחט, "מכורים: הילדים בסמארטפון יותר מ-4 שעות ביום

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4574176,00.html
.15.2.2015 ,nrg ,"50 רעות וילף, "הילד הישראלי: אוהב לראות טלויזיה ובעל פלאפון

www.nrg.co.il/online/1/ART2/676/571.html

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4574176,00.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/676/571.html
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11. אולם גם לרבים מהילדים שאין ברשותם )עדיין( טלפון חכם יש נגישות למכשיר: 
21% מההורים דיווחו כי ילדיהם משתמשים בסמארטפון ללא רשות, ו-60% מהילדים 

מורידים אפליקציות לטלפון החכם של הוריהם.51

והם  הילדים,  על  ביותר  החביבים  התקשורת  מערוצי  אחד  הוא  הווטסאפ  כצפוי 
 37% ביום;  מ סרונים  מ-300  יותר  שולחים  מהילדים   9% הרף:  ללא  בו  משתמשים 
שולחים יותר מ-30  מסרונים ביום; ורק 31% פחות מ-5  הודעות ביום. 27% מבני הנוער 
עושים מעל 10 שיחות ביום בסלולר )מחציתם גם מעל 20( ואחוז דומה גולש באינטרנט 
נוער  בני  שעות.52  כארבע  לפחות  במכשיר  ומשתמש  ביום,  שעתיים  לפחות  הסלולרי 
מעדיפים באופן מובהק גלישה בטלפון הסלולרי לעומת גלישה במחשב האישי: בסקר 
שערך מגזין Teenk עבור איגוד השיווק הישראלי נמצא כי 70% מבני הנוער בגילאי 14-

18 העידו כי הם גולשים בסלולרי יותר מאשר במחשב, לעומת 7% בלבד שהעידו כי הם 
גולשים במחשב יותר מאשר בסלולרי.53

הסקר של מגזין Teenk הציג ממצאים נוספים בנושא המודעות לפרטיות בקרב צעירים: 
ל-76% מבני הנוער )גילאי 18-14( ההגנה על פרטיותם ברשת חשובה עד חשובה מאוד, 
ו-49% מבני הנוער אף ציינו כי היו מוכנים לשלם עבור תכנה או אפליקציה שתעזור 
להם לשמור על הפרטיות. על פי דוח בזק שהוצג לעיל,54 הורים בישראל מקפידים על 
שליטה בהרגלי הגלישה של ילדיהם: 62% מההורים דיווחו כי הם עוקבים בתדירות 
גבוהה אחרי הרגלי השימוש של הילד בסמארטפון, ו-78% דיווחו כי הם מגבילים את 
זמן השימוש של הילד במכשיר. אולם בכל הנוגע לצמצום סכנות הקרינה, מודעותם של 
הילדים פחותה: 91% מהם לא משתמשים באוזנייה בכלל, 72% לא משתמשים ברמקול 
סיטואציה  במעלית,  נמצאים  כשהם  לטלפון  בכלל  יענו  לא  מהילדים  אחוז   20% ורק 

בעלת פוטנציאל קרינה גבוהה.

19%16%

65%

91%

6%

94%

4%

12
ל 

גי
ל 

מע

12
-8

אי 
יל

ג

8 
יל

ד ג
ע

ם
שי

מ
ת

ש
מ

א 
ל

א
ול

ט 
מע

 כ
או

ם
שי

מ
ת

ש
ישאיןמ

לכמה מבני ה-12 יש טלפון בבעלותם?כמה מהנערים משתמשים באוזניה?מתי משתמשים לראשונה בסלולרי?

גרף 6.8:ילדים וסלולר

מקור: דוח בזק

0

20

40

60

80

100

גרף 8. ילדים וסלולר55

my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF .2014 ,51 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל

.23.9.2014 ,ynet ,"52 יהודה שוחט, "מכורים: הילדים בסמארטפון יותר מ-4 שעות ביום

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4574176,00.html
.7.10.2014 ,ynet ,"Z-53 רפי ברבירו, "הכי בודדים: הכירו את דור ה

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575812,00.html
my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF .2014 ,54 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל

my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF .2014 ,55 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל

http://my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4574176,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575812,00.html
http://my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF
http://my1.bezeq.co.il/DIGITAL_LIFE.PDF
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על פי שנתון 'ילדים בישראל' של המועצה הלאומית לשלום הילד,56 תשעה מכל עשרה 
בני נוער בגיל 13 עד 18 השתמשו בשנת 2014 בווטסאפ. כמעט 50 אחוזים מדווחים שהם 
מקבלים מדי יום יותר ממאה הודעות באפליקציה ו-9% מקבלים יותר מ-300 הודעות. 
בבחינה של תוכני התקשורת וההודעות מגלים המחקרים תמונת מצב מדאיגה: 56% 
ו-54 אחוזים הודו כי פגעו במישהו  דיווחו על קבלת מסרים מילוליים שנועדו לפגוע, 
או  במייל  חושפנית  תמונה  קיבלו  הנוער  מבני  כרבע  טלפון.  בשיחות  או  במסרונים 
יותר  בנים  ואצל   ,15-13 בגיל  מאשר  יותר   18-16 בגיל  גבוה  השיעור  כאשר  במסרון, 
מאשר אצל בנות. עם זאת רק 3% מצהירים שהפיצו תמונה חושפנית של מישהו שהם 
הסרטונים"  "חוק  של  הסופי  האישור  רקע  על  להיבחן  צריכים  אלה  נתונים  מכירים. 
תמונותיו  הפצת  על  גם  אותו  ומחיל  מיניות  הטרדות  למניעת  החוק  את  מרחיב  אשר 
האינטימיות של אדם ללא ידיעתו או בכפייה בלי שידע והסכים. על פי חוק זה שעבר 
בקריאה שנייה ושלישית בינואר 2014, המפיץ יוגדר עבריין מין והנפגעת תוכר כנפגעת 

של הטרדה מינית.57

כערוץ  חברתיות  ברשתות  השימוש  התרחבות  את  לראות  אפשר  האחרונות  בשנים 
בני  רוב   2014 לשנת  נכון  כי  מצא  בנושא  סקר  מוריהם.  ובין  הנוער  בני  בין  תקשורת 
בני  ברשתות החברתיות, כאשר 54.2% מכלל  מוריהם  עם  )67.7%( מתקשרים  הנוער 
הנוער מתקשרים רק דרך ווטסאפ, 11.9% מתקשרים גם בפייסבוק וגם בווטסאפ ורק 
נמשכת המגמה של  הפייסבוק.58 במקביל  דרך  רק  יותר מאחוז אחד מתקשרים  מעט 
אפל  ערכה   2014 ובאפריל  הספר,  בבתי  ניידות  טכנולוגיות  להטמיע  המובייל  חברות 
ואנשי  מורים  כמאתיים  השתתפו  שבו  גדול  כנס  "איידיגיטל"  חברת  בשיתוף  ישראל 
חינוך, במטרה "להציג למורים את התפיסה החינוכית של אפל ולהראות כיצד השימוש 
רקע  על  בא  זה  כנס  ותלמידים".59  מורים  בין  האינטראקציה  את  לשפר  יכול  באייפד 
ערים  מספר  בשיתוף  החינוך  משרד  שמקיים  טאבלטים  באמצעות  ללמידה  פיילוט 
של  גרעין  ומלבד  ספר,  בתי  כ-200  בפרויקט  השתתפו   2014 בשנת  בישראל.  ורשויות 
הורים המתנגדים לפרויקט )הפיילוט דורש את השתתפות ההורים ברכישת המכשיר( – 
אחוזי ההיענות היו גבוהים. בהוד השרון שבה הצטרפו השנה לפיילוט ארבעה בתי ספר 

יסודיים, היענותם של הורי התלמידים לפרויקט עומדת על למעלה מ-60.92% 

נתונים מגזריים

המגזר הערבי
האוכלוסייה הערבית בישראל מונה כמעט 1.7 מיליון איש, כ-21% מכלל אזרחי המדינה. 
בסקר שערכה לשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ( בשיתוף "הגל החדש" מקבוצת נלסון 

www.children.org.il/information.asp?id=30 ,2014 56 ילדים בישראל – שנתון

.6.1.2014 ,ynet ,"57 אזולאי מורן, "אושר: עד חמש שנות מאסר למפיץ תמונות מיניות

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4473788,00.html
58 יעל ברנובסקי, "מחקר: תלמידים נעזרים במורים בזמן לחימה – דרך הרשתות החברתיות", ישראל היום, 

www.israelhayom.co.il/article/212485 .24.8.2014
 .6.4.2014 ,NEXTER ,"אפל העולמית יזמה מפגש עם כ-200 מורים בישראל :NEXTER59 יאיר מור, "בלעדי ב

www.mako.co.il/nexter-tablet/ipad/Article-a7763be71b63541006.htm
60 רויטל בלומנפלד, "הורים נגד פרויקט הטאבלטים: יגדל פה דור של מסכים", וואלה, 11.11.2014.

news.walla.co.il/item/2800745

http://www.children.org.il/information.asp?id=30
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4473788,00.html
http://www.israelhayom.co.il/article/212485
http://www.mako.co.il/nexter-tablet/ipad/Article-a7763be71b63541006.htm
http://news.walla.co.il/item/2800745
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אשר כלל אלף מרואיינים מהמגזר הערבי61 נמצא כי ל-86% מהציבור הערבי יש מכשיר 
AfakTrio סלולרי, 72% מהם מכשירים חכמים.62 מסקר אחר שערך משרד הפרסום

עולה תמונה מעט שונה, לפיה שיעור החדירה הסלולרית במגזר הערבי עומד על 92% 
לכל  מכשירים   3.6 של  נתון  וכן  שהוצגו(,  הנתונים  פי  על  הציבור,  בכלל   99% )לעומת 
הערבים  האזרחים  בין  כי  העלה  גת"  "מותגים  מכון  של  שלישי  סקר  בממוצע.63  בית 
יש טלפון סלולרי לשימושם האישי, 67% מתוכם מחזיקים  בני ה-19 ומעלה, ל-91% 
 44% אייפון:  הוא  הערבי  המגזר  צרכני  בקרב  המוביל  הטלפון  מותג  בסמארטפון.64 
מחזיקים  הם  כי  סיפרו  הסלולריים  הטלפונים  בעלי  מהמבוגרים  ו-38%  מהצעירים 
הבוגרים  מקבוצת  ל-14%  סמסונג,  מדגמי  בטלפון  מחזיקים   30% אפל,  של  במכשיר 
מחזיקים  בוגרים  ו-12%  הצעירים,  מקבוצת   8% לעומת  נוקיה  של  סלולרי  טלפון 
הפוטנציאל  ב"דה-מרקר"  דיווח  פי  על  הצעירים.  מקבוצת   8% לעומת   LG במכשירי 
הגדול של שוק הסלולר במגזר הערבי ודפוסי השימוש הייחודיים הכוללים בעיקר חיוג 
נדידה, הביא אנשי עסקים ישראלים להתעניין בהקמת חברת סלולר  ושירותי  לחו"ל 

וירטואלית למגזר הערבי, אולם נכון לשנת 2014 החברה לא הוקמה.65

אוכלוסיה ערבית אוכלוסיה כללית

גרף 6.9:שיעורי חדירה, באחוזים

מקור: דה מרקר, מחקר של חברת חמודי'ס

צלחת לווין

100806040200

ממיר דיגיטלי

די.וי.די

מנוי לכבלים או ללווין

מנוי לאינטרנט

מחשב ביתי

קו טלפון

טלוויזיה

טלפון סלולרי

גרף 9. שיעורי חדירה, באחוזים66

61 לי-אור אורבך, "מהם הרגלי צריכת המדיה של הציבור הערבי בישראל", גלובס, 16.9.2014.

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000971759
62 ייתכן כי אחת הסיבות לכך שבציבור היהודי מספר מחזיקי טלפון נייד גבוה מאשר בציבור הערבי, לעומת בעלי 

הסמארטפון שם התמונה היא הפוכה, נובעת מכך שרוב הציבור החרדי מחזיק בבעלותו מכשיר טלפון נייד רגיל, ולא 
טלפון חכם.

 63 אמיתי זיו, "שוק התקשורת מחמיץ את המגזר הערבי", דה-מרקר, 13.1.2015.

www.themarker.com/technation/1.2537724
64 מיכל רז-חיימוביץ', "למה רק למחצית מהצרכנים הערבים יש כרטיסי אשראי?", גלובס, 28.1.2014. 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001004341
65 אמיתי זיו, "שוק התקשורת מחמיץ את המגזר הערבי", דה-מרקר, 13.1.2015.

66 מקור: דה מרקר. 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000971759
http://www.themarker.com/technation/1.2537724
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001004341
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האינטרנט  ממשתמשי   94% כי  עולה  באפליקציות  והשימוש  הגלישה  הרגלי  בניתוח 
פני  על  הסלולר  את  מעדיפים  רובם  כאשר  מהבית,  לרשת  מתחברים  הערבי  במגזר 
המחשב הביתי. על פי הסקר של לפ"מ מלבד הפופולריות הגבוהה של רשת הפייסבוק, 
היותם  על  זניח: מקרב 72% שהצהירו  הוא  השימוש בשאר האפליקציות החברתיות 
ובאינסטגרם ו-2% בווטסאפ,  חברים ברשתות חברתיות רק 4% משתמשים בטוויטר 

לעומת 95% חברי פייסבוק.67

בסקר של מכון "מותגים גת" שנעשה בעבור אתר החדשות והפורטלים הערבי-ישראלי 
"פאנט", השוו בין הרגלי השימוש בסלולר של בני נוער )18-13( לאלה של מבוגרים )19+( 
בישראל מחזיקים  הנוער מהמגזר הערבי  בני  רוב  נתוני הסקר  פי  על  במגזר הערבי.68 
שיש  סיפרו  ה-18-13  מבני   59% חכם:  גם  כלל  ובדרך  נייד  טלפון  מכשירי  ברשותם 
ול-21%  רגיל  סלולרי  טלפון  ברשותם  שיש  סיפרו   20% חכם,  טלפון  מכשיר  ברשותם 
אין טלפון סלולרי כלל. 90% מהנשאלים דיווחו שהשימוש העיקרי שלהם בסמארטפון 
הוא גלישה באינטרנט. 68% מקבוצת הבוגרים ו-60% מקבוצת הצעירים סיפרו שהם 
משתמשים באפליקציות סלולריות. תדירות הכניסות היומיות לאפליקציות הסלולריות 
גבוהה יותר בקרב קבוצת הנשאלים הצעירה: 22% מתוכם לעומת 13% מקרב קבוצת 
הבוגרים השיבו שהם נכנסים יותר מ-21 פעמים ביום לאפליקציות שבסלולרי שלהם, 
26% מקבוצת הצעירים ו-15% מקבוצת הבוגרים סיפרו שהם משתמשים באפליקציות 
בתדירות של עשר פעמים ביום, 26% מהצעירים ו-17% מהבוגרים נכנסים לאפליקציות 
כארבע-חמש פעמים ביום, ו-15% מקבוצת הבוגרים בלבד דיווחו שהם לא משתמשים 

באפליקציות )פחות מפעם ביום(. 

יו-טיוב  וידיאו באפליקציות דוגמת  כמחצית מהנשאלים סיפרו שהם צופים בסרטוני 
מקרב   36% לעומת  בסלולרי,  מוזיקה  שומעים  הצעירה  בקבוצה  מהמשיבים  ו-52% 
קבוצת הבוגרים. גם בכל הנוגע לצפייה בסדרות ובסרטים דרך הסלולרי התמונה נוטה 
לעומת  נוהגים לצפות בתכנים דרך הסמארטפון,  לכיוון הצעירים: 44% השיבו שהם 
15% בלבד מקבוצת הבוגרים. אולם בניגוד לנתונים שהוצגו בסקר לפ"מ המעידים על 
חוסר התלהבות מאפליקציות חברתיות סלולריות מלבד פייסבוק, הרי שמהסקר של 
הצעירים  הסלולר  ממשתמשי  חצי  כמעט  כי  עולה   )2014 בסוף  )שנערך  גת"  "מותגים 
מהמבוגרים(   15% )לעומת  מהצעירים  ו-30%  בווטסאפ,  משתמשים  והמבוגרים 
מקבלים ושולחים תמונות באינסטגרם. 23% מהנשאלים הבוגרים נעזרים באפליקציית 
ניווט דוגמת waze, ועל פי הערכות של בכירים בשוק הסלולר 40%-50% מבין מורידי 
הרינגטונים ומתקיני הפאנטונים )צלילי המתנה( הם ערבים, זאת בשל העובדה ששליחת 

רינגטון היא חלק מתהליך החיזור הסטנדרטי בקרב צעירים ערבים.69

67 לי-אור אורבך, "מהם הרגלי צריכת המדיה של הציבור הערבי בישראל", גלובס, 16.9.2014.

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000971759
68 מיכל רז-חיימוביץ', "למה רק למחצית מהצרכנים הערבים יש כרטיסי אשראי?", גלובס, 28.1.2014. 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001004341
69 לי-אור אורבך, "מהם הרגלי צריכת המדיה של הציבור הערבי בישראל", גלובס, 16.9.2014.

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000971759

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000971759
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001004341
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000971759
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גרף 10. רשתות חברתיות במגזר הערבי )על פי סקר לפ"מ(70
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גרף 6.11: האם יש ברשותך טלפון סלולרי לשימוש אישי?

0

20

40

60

80

100

67%

23%

9%

59%

20%

21%

גילאי 18-13גילאי 19+

יש טלפון סלולרי רגיליש סמארטפון
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גרף 6.12:הפעולות העיקריות שעושים בסמארטפון

מקור הנתונים: מותגים יפעת גת

41%
34%

55%
48%

58%

50%

68%
60%

88%
92%

רשתות
חברתיות

גלישה
באינטרנט

אפליקציותSMSאימייל

גילאי 19+גילאי 18-13

0

20

40

60

80

100

גרף 12. הפעולות העיקריות שעושים בסמארטפון72

70 מקור: גלובס.

71 מקור: גלובס.

72 מקור: גלובס.
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גרף 6.13:האפליקציות הפופולריות ביותר במגזר הערבי 
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גרף 13. האפליקציות הפופולריות ביותר במגזר הערבי )על פי סקר "מותגים גת"(73

החברה החרדית 
)תלוי בהגדרת  ל-800 אלף איש   650 בין  פי הערכות  על  בקרב הציבור החרדי, המונה 
של  הדיאלקטי  ליחסם  הדוק  באופן  קשורה  הסלולר  התפשטות  המגזריים(,  הגבולות 
המשתמשים בטכנולוגיות התקשורת החדשות. משנת 2005 ועד ימים אלה נערך קמפיין 
ציבורי מסיבי נגד מכשירי הסלולר "הרגילים" ובייחוד נגד המכשירים החכמים, ובעד 
אימוץ "סלולרי כשר", מכשיר נייד מפוקח ומעוקר שאין בו גלישה אינטרנטית והודעות 
ה"רגילים"  החכמים  הטלפונים  כמות  על  ברורים  נתונים  למצוא  קשה  לכן  טקסט. 
כזה,  מכשיר  בבעלותם  מחזיקים  שרבים  שידוע  פי  על  אף  חרדים,  משתמשים  בקרב 
זאת בשל האיסור הרשמי הקיים על החזקתם.74 אולם בסקר TGI שנעשה עבור דה-

מרקר נמצא שבנוגע לכמות השימוש בסלולר לצורך שיחה טלפונית המספרים גבוהים 
מהממוצע בכלל החברה בישראל: שיעור החרדים המשוחחים בסלולרי למעלה מחצי 
שעה ביום הוא כ-40%, לעומת 30% בקרב האוכלוסייה הכללית.75 במהלך 2014 החלה 
פלאפון,  לסלקום,  הצטרפה  ובכך  כשר',  'סלולר  מסלול  לשווק  הוט-מובייל  חברת  גם 
אורנג' וגולן-טלקום המציעים שירותי סלולר המותאמים לציבור החרדי.76 שינוי חשוב 
נוסף התרחש בגזרת הסמארטפונים: לאחר משא ומתן של שנים אחדות קיבלה חברת 

73 מקור: גלובס.

74 בשיחות לא רשמיות עם כמה ממנהלי אתרי האינטרנט הגדולים במגזר החרדי, הוצגו נתונים לפיהם כ-150 אלף 

משתמשים נוהגים לגלוש לאתרים אלה מטלפונים סלולריים. על פי הערכה זו לפחות 15% מכלל הציבור מחזיקים 
ברשותם לצד הסלולרי הכשר מכשיר רגיל המאפשר גלישה אינטרנטית.

75 ידידיה בן אור, "סקר TGI: החרדים מדברים יותר, גולשים יותר", ערוץ 7, 24.8.2014. 

www.inn.co.il/News/News.aspx/282577
 .25.3.2014 ,ynet ,"?מובייל החלה להציע מכשיר כשר. זול HOT" ,76 מירב קריסטל

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4503047,00.html

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/282577
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4503047,00.html
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רמי-לוי תקשורת )בשיתוף חברת הסטרט-אפ 'ענן-עד' – Evercloud( את אישורה של 
"ועדת הרבנים לענייני תקשורת" והשיקה מלבד 'תכנית כשרה' גם מכשירי טלפון-חכם 
כשרים ומתקדמים )SafeMobile(. זו הפעם הראשונה שצרכנים חרדים יכולים לרכוש 
סמארטפון 'כשר' הישר מחברת תקשורת עצמאית ולא דרך ספקית האינטרנט המסונן 
אך  אינטרנט,  דפדפני  כוללים  אינם  אלה  מכשירים  הרבנים.77  לוועדת  הכפופה  'נתיב' 

מאפשרים גישה למגוון רחב של אפליקציות הנתונות לפיקוח רציף של נציגי הועדה.

בני נוער במגזר הדתי-לאומי

בסקר שערך מכון סמית78 נמצא כי 84% מקרב הנוער הדתי-לאומי )18-14( מחזיקים 
ברשותם מכשיר סלולרי. השימוש הפופולארי ביותר הוא הווטסאפ – 95% מהצעירים 
יום בממוצע  זו באופן קבוע, שולחים ומקבלים בכל  הדתיים משתמשים באפליקציה 
כ-325 הודעות. כמעט מחצית מהנוער גולשים בסלולר עד שלוש שעות )42%( או למעלה 
משלוש שעות ביום )28%(. שימושים פופולאריים נוספים הם האזנה למוזיקה )79%(, 
ובטוויטר  בפייסבוק  התעדכנות   ,)74%( ביוטיוב  צפייה   ,)78%( ברשת  מידע  חיפוש 
)73%(, משחקי רשת )33%( וגלישה לאתרים בעלי תוכן דתי )31%(. מרבית התלמידים 
או  קרובות"  "לעתים  הלימודים  בזמן  בסלולר  גולשים  הם  כי  דיווחו   )65%( הדתיים 
"לפעמים", מתוכם 59% בקרב צעירים עד גיל 16 ו-73% מבני הכיתות הגבוהות בבית 

הספר התיכון.

פי המחקר כמחצית מבני הנוער )53%( בציבור הדתי-לאומי נחשפים במתכוון או  על 
הם  כי  הודו   6% הסלולר.  מכשירי  דרך  אלימים  או  מיניים  לחומרים  במתכוון  שלא 
גולשים במכוון לאתרים המכילים תכנים מיניים, בהבדל מגדרי בולט – רק אחוז אחד 
מן הבנות לעומת 13% מקרב הבנים. מחצית מבני הנוער נחשפו דרך הטלפון הסלולרי 
לסרטוני זוועה מבית היוצר של ארגון הטרור דאעש או ארגוני טרור אחרים. גם כאן 

אחוז הנחשפים לתכנים אלה בקרב הבנים )66%( גבוה מזה שבקרב הבנות )39%(.

טלפון חכם במלחמה: 'שובו אחים' ו'צוק איתן', קיץ 2014

תקופת המתח סביב חטיפתם של שלושת הנערים בגוש עציון, והמבצע הצבאי שהתגלגל 
מאירוע זה, התאפיינה בשימוש מוגבר בטלפונים הניידים, בעיקר לגלישה באפליקציות 
בהיקף  כ-200%  של  עלייה  חלה  "וואלה"  אתר  נתוני  לפי  חדשות.  ובאתרי  חברתיות 
הגלישה באפליקציה ובאתר המותאם למובייל במהלך מבצע צוק איתן לעומת החודש 
שלפניו. האתר דיווח שלראשונה היקף הגלישה במובייל עבר את היקף הגלישה הרגילה 
באתר מהמחשב, זאת לצד עלייה של 30% בגלישה לאתר. באתר "הארץ" דווחה עלייה 
של 70% בגלישה באפליקציית המובייל ושל 40% באתרים הייעודיים למובייל. במהלך 
מובייל.  מכשירי  ודרך  מחשב  דרך  הגלישה  היקפי  זה  באתר  לראשונה  הושוו  המבצע 
באתר "מאקו" דיווחו על עלייה של כ-40% ומאתר ynet דווח על היקף הגלישה הגבוה 

77 יוסי נכטיגל, "בשורה: 'רמי לוי תקשורת' בכשרות וועדת הרבנים", כיכר השבת, 27.5.2014. 

 .21.12.2014 ,Nrg ,"78 יונתן אוריך, "מחצית מהצעירים הדתיים נחשפים לפורנו בסלולרי

www.nrg.co.il/online/11/ART2/661/926.html?hp=11&cat=1102

http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/661/926.html?hp=11&cat=1102
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ביותר שנמדד אצלם אי פעם במובייל.79 ברוח זו סיפר מנכ"ל פלאפון גיל שרון כי מיד 
ובאתרי החדשות  ברשתות החברתיות  הגלישה הסלולרית  נפח  גדל  אזעקה  כל  לאחר 

בכ-80.20%

כערוץ  הווטסאפ  של  הבולט  תפקודו  סביב  סוער  ציבורי  שיח  התנהל  המבצע  במהלך 
להעברת שמועות. ברשת הווטסאפ הועברו ידיעות רבות בנוגע למצב החטופים, גיוסי 
לאחר  והרוגים.  פצועים  חיילים  של  ושמותיהם  וזהויותיהם  צה"ל  פעילות  מילואים, 
המבצע נחקרו ונשפטו מספר חיילים שנמצאו מעורבים בהפצת שמועות אלה.81 הכתב 
הצבאי של חדשות 10 אף הגדיר את מבצע 'צוק איתן' כ"מלחמת הווטסאפ הראשונה",82 
ואכן, במחקר שערכו חוקרי תקשורת מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל ומאוניברסיטת 
חיפה במהלך המבצע,83 נמצא כי השיח הציבורי-תקשורתי בנוגע למרכזיותו של יישום 

הוואטסאפ בזמן המבצע קרוב מאוד למציאות. 

נתוני המחקר, הוואטסאפ מילא תפקיד מרכזי הן בתחומים המזוהים עם כלי  פי  על 
התקשורת המסורתיים, כהפצת מידע, עדכון בחדשות ופרשנות, והן בתחומים המזוהים 
התעדכנות  לצורך  בעיקר  ומסרונים,  טלפון  כשיחות  בינאישית,  תקשורת  אמצעי  עם 
)הטלוויזיה,  הוותיקים  התקשורת  שאמצעי  פי  על  אף  והקרובים.  החברים  בשלום 
הרדיו והעיתונים( המשיכו למלא תפקיד חשוב כספקי מידע, קרוב ל-47% מהישראלים 
השתמשו בוואטסאפ לפחות פעם ביום כדי להתעדכן במצב, ולמעלה מ-36% עשו זאת 
כי  הגיל, אם  בכל שכבות  רווח  בזמן מלחמה  בוואטסאפ  ביום. השימוש  פעמים  כמה 
35 צריכת חדשות באמצעות הוואטסאפ הייתה במקרים רבים  גיל  עד  בקרב צעירים 
תחליף לתקשורת ההמונים, בעוד שבקרב קבוצות גיל מבוגרות יותר )55+( אפשר לזהות 
צריכת חדשות גבוהה באמצעות הוואטסאפ לצד שימוש בערוצי החדשות המסורתיים. 

כמו כן מעיד המחקר על מרכזיותו של היישום כבמה להעברת מסרים הומוריסטיים, 
להפצת "שמועות חדשותיות" ולגיוס אזרחים לפעולה למען הקהילה: 31% מהמשיבים 
דיווחו שהיו מעורבים בהעברת שמועות לפחות פעם אחת במהלך ימי הלחימה, ו-85% 
מהמשיבים היו מעורבים בהעברת הודעות הומור/סאטירה הקשורות ללחימה לפחות 
פעם אחת. 50% מהם עשו זאת לפחות פעם ביום. כמו כן נמצא הבדל מובהק בתדירות 
השימוש בוואטסאפ לפי קרבת מקום המגורים של המשתמשים לאזורי הירי: תדירות 
"צוק  במבצע  המרכזי  הפעילות  מוקד  הארץ,  בדרום  נמצאה  ביותר  הגבוהה  השימוש 
איתן", ואחריו באזור השפלה, שהיה שני לו בכל הנוגע לרמת החשיפה של התושבים 
לסיכון. משתמשים מירושלים וסביבותיה, אזור שנותר מחוץ למעגל הירי במשך רוב 

ימי הלחימה, השתמשו בוואטסאפ בתדירות נמוכה יחסית.

79 נתי טוקר, "מתעדכנים בלי הפסקה במובייל: עלייה של עד 200% בגלישה", דה מרקר, 20.7.2014. 

www.themarker.com/advertising/1.2382331
80 יוסי ניסן, "חברות הסלולר מתגייסות למען חיילי צה"ל ותושבי הדרום", גלובס, 24.7.2014. 

 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000957744
81 מתן חצרוני, "הפצת שמות ההרוגים במבצע 'צוק איתן': עונש לשני חיילים", מאקו, 11.9.2014. 

www.mako.co.il/news-military/security-q3_2014/Article-10e8e872e146841004.htm
82 לי-אור אברבך, "אור הלר: מבצע צוק איתן היה מלחמת הווטסאפ", גלובס, 17.11.2014. 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000986851
83 ורד מלכה, ירון אריאל, רות אבידר ואילת חן לוי, "יש לך בדיחה", העין השביעית 20.10.2014. 

www.the7eye.org.il/130153

http://www.themarker.com/advertising/1.2382331
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000957744 
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000957744 
http://www.mako.co.il/news-military/security-q3_2014/Article-10e8e872e146841004.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000986851
http://www.the7eye.org.il/130153
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מרכזי  כערוץ  הווטסאפ  אפליקציית  שתופסת  המקום  על  המעידים  דומים  נתונים 
איגוד האינטרנט  הוצגו בסקר של  איתן',  'צוק  בין האזרחים במהלך  במעבר המידע  
והתמקד  ווטסאפ,  משתמשי   306 של  מייצג  אינטרנטי  מדגם  כלל  הסקר  הישראלי.84 
המגיע  מהמידע  המשתמשים  ניזונים  שבו  באופן  ובעיקר  בווטסאפ  השימוש  בהרגלי 
לאפליקציה זו ויחסם למידע זה. ממצאי הסקר חושפים כי 37% מהציבור מתייחסים 
להודעות בוואטסאפ כאמינות, ובפילוח ה'מאמינים' נמצא כי תפיסת האמינות גבוהה 
דיווחו  האפליקציה  ממשתמשי   39% המרכז.  ותושבי  צעירים,  גברים,  בקרב  יותר 
עוד  שהתרחשו  ביטחוניים  אירועים  על  להם  נודע  האפליקציה  באמצעות  כי  בסקר 
לפני פרסומם בכלי התקשורת המסורתיים, ורק 16% בדקו את אמינותו של מידע זה. 
מאפיין בולט בשימוש באפליקציה הוא השיתוף; מתוך אלו שהגיעו לידם "סקופים" 
לא  אך  לידם,  שהגיע  המידע  את  הלאה  הפיצו  כ-46%  ביטחוניים  בנושאים  ושמועות 
רק דרך האפליקציה אלא במגוון דרכים: 9% באמצעות סטטוס בפייסבוק, 15% פנים 
אל פנים לאנשים שהם מכירים ו-12% ליתר קבוצות הווטסאפ. לעומתם 14% אמרו 
שיבקשו מהשולח שלא להפיץ שוב את המידע, 7% ימחקו הודעה כזו ו-15% יתעלמו 

ממנה לגמרי. 

הסקר בחן גם את תפיסת הקהל את השפעת האפליקציה על הלך הרוח הציבורי: 40%  
נוטים לייחס לה השפעות שליליות, 29% חושבים שכלל אין לה השפעה ו-31% סבורים 
יזרעאל  עמק  מכללת  חוקרי  של  לסקר  דומה  זה  ממצא  חיוביות.  השפעות  לה  יש  כי 
של  תפקודו  את  העריכו  המשתמשים  כי  כן  גם  החוקרים  מצאו  שם  לעיל,  שהוזכר 
הווטסאפ באופן חיובי: האפליקציה עזרה להם להישאר מעודכנים במצב )42%(, סייעה 
למתרחש  ביחס  עמדה  לגבש  להם  וסייעה   )30%( החדשות  את  יותר  טוב  להבין  להם 
טענו   31% אינטגרטיביות:  השפעות  לאפליקציה  יוחסו  גם  כך   .)21%( הלחימה  בימי 
שהקשר  הרגישו   41% למדינה,  שלהם  השייכות  תחושת  את  חיזק  ביישום  שהשימוש 
חיזק את תחושת שייכותם לקהילה, ואחוז דומה דיווחו שהשימוש בווטסאפ גרם להם 
לרצות לעשות משהו למען הלוחמים ו/או האזרחים. בהיבט מגדרי נמצא כי נשים ייחסו 
ליישום רמה גבוהה יותר של תרומה לתחושת הקהילתיות והמגויסות שלהן, בהשוואה 
לגברים. הבדל מגדרי מעניין נוסף עולה מתוך הסקר של איגוד האינטרנט הישראלי: 
78% מהגברים הסכימו שצריך להגביל את זרימת המידע מהאפליקציה לעומת 52% 

מהנשים, דבר שאולי מלמד על השונות באופי התכנים המועברים בידי הקבוצות. 

מחקר שנערך באוניברסיטה העברית והתמקד בבני נוער בדרום הארץ )גילאי 13-18(, 
ובייחוד  חברתיות,  ברשתות  השתמשו  המלחמה  בזמן  כי  העידו   )72%( רובם  כי  מצא 
בווטסאפ, יותר מאשר בשגרה.85 בנוסף לכך נמצא כי מרבית התלמידים )55%( היו בקשר 
עם המורים שלהם דרך הווטסאפ, זאת אף על פי שהאירועים התרחשו בזמן החופש 
הגדול. קשר זה שימש בעיקר למטרות תמיכה רגשית של המורים ושל התלמידים זה 

בזה, לסיוע הדדי ולמטרות גיוס חברתי.86
צרכים  למגוון  הביטחון  כוחות  את  גם  המלחמה  במהלך  שימש  הסלולרי  הטלפון 
מבצעיים. כך למשל הפעיל פיקוד העורף מערכת ממוחשבת השולחת הודעות התרעת 

www.isoc.org.il/pr_heb/pr_201407c.html .2014 84 איגוד האינטרנט הישראלי, יולי

85 יעל ברנובסקי, "מחקר: תלמידים נעזרים במורים בזמן לחימה – דרך הרשתות החברתיות", ישראל היום, 

www.israelhayom.co.il/article/212485 .24.8.2014
www.israelhayom.co.il/article/233695 .14.11.2014 ,86 יעל ברנובסקי, "מורים פורצי דרך", ישראל היום

http://www.isoc.org.il/pr_heb/pr_201407c.html
http://www.israelhayom.co.il/article/212485
http://www.israelhayom.co.il/article/233695
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 ,call broadcast צבע אדום' לטלפונים סלולריים באזור האיום באמצעות טכנולוגית'
הסלולר  חברות  התגייסו  המבצע  במהלך  למכשיר.87  ישירות  חירום  הודעות  המפיצה 
מובייל  הוט  חינמיים.  ושירותים  מתנות  והעניקו  הדרום  ותושבי  החיילים  למען 
וחילקה  עזה  בעוטף  ההתכנסות  בשטחי  סלולריים  למכשירים  שירות  ניידת  הפעילה 
לחיילים מטענים ניידים. חברת פרטנר העניקה טאבלטים לפצועי צה"ל בבתי החולים 
וזיכתה את חשבונם של החיילים המנויים שעקב הלחימה לא יכלו להשתמש בסלולר 
זו. חברות פלאפון ופרטנר הרחיבו את הגלישה  בגין תקופה  רצוף  למעלה מ-48 שעות 
 10GB-ב או  )פלאפון(   5GB-חיילי צה"ל ב ובקרב  בדרום  הסלולרית ללקוחותיהן 
שהיו  לוחמים  על  רטרואקטיבית  גם  שחלה  הטבה  שבועיים,  למשך  נוספים  )פרטנר( 

מנותקים ממכשירם בזמן זה.88

שהתרחשו  לסלולר  הקשורים  נוספים  אירועים  מספר  לציין  ראוי  הצבאי  בהקשר 
של  המודעות  להגברת  מסיבי  קמפיין  צה"ל  מנהל  האחרונות  בשנים   .2014 במהלך 
מבצע  במהלך  למעלה(.  במודעה  דוגמה  )ראו  המידע  ביטחון  בנושא  ומפקדים  חיילים 
וביחידות  קודמים,  ממבצעים  התחקירים  מסקנות  את  בצה"ל  יישמו  איתן'  'צוק 
הלוחמות הקפידו לאסוף את הטלפונים הסלולריים של החיילים עוד בשטחי הכינוס 
קודם כניסתם לעזה.89 במקביל, בינואר 2014 הכריז משרד הביטחון על חתימת חוזה 

87 גילי כהן, "מהבוקר: התרעות על אזעקות בנייד", הארץ, 25.7.2014. 

www.haaretz.co.il/news/politics/1.2387371
88 יוסי ניסן, "חברות הסלולר מתגייסות למען חיילי צה"ל ותושבי הדרום", גלובס, 24.7.2014. 

 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000957744
 .23.7.2014  ,NEXTER ,"89 יאיר מור, "מה אסור לעשות בסמארטפון בצה"ל? התשובה לא ברורה

www.mako.co.il/nexter-cellular/Article-de0448dcad26741006.htm?Partner=rss

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2387371
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000957744 
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000957744 
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ענק עם מוטורולה סולושנס, שבמסגרתו תספק החברה סמארטפונים מוצפנים לצה"ל 
בשדה  החייל  לצורכי  התאמה  שעברו  המתקדמים  הסמארטפונים  הביטחון.  ולכוחות 
הקרב, מיועדים להחלפת מכשירי "ורד הרים", וכוללים אפליקציות ייחודיות, סוללה 
 2014 מאי  בחודש  לכך,  בנוסף  ובאבק.90  במים  עמיד  מוקשח  ומבנה  במיוחד  חזקה 
האריך צה"ל את התקשרותו עם חברת סלקום בשלוש וחצי שנים נוספות. באפריל 2012 
זכתה סלקום במכרז של צה"ל ומשרד הביטחון והחליפה את מירס כספקית הסלולר 
ספקיות  של  כניסתן  בעקבות  אולם  אישיים(,  )לצרכים  הביטחון  ומערכת  הצבא  של 
הסלולר החדשות, שינוי שיטת התמחור והצניחה במחירים, צה"ל ניצל את האפשרות 
לפתוח את החוזה עם סלקום שנה לפני סיומו ובמו"מ אינטנסיבי הגיע לחוזה משופר 

מול החברה.91 

בהקשר  הנייד  והטלפון  הפרטיות  סוגיית  סביב  סוער  דיון  התנהל  האחרונה  בשנה 
של  בטלפונים  ראיות  לחפש  נוהגת  הצבאית  המשטרה  כי  חשפו  עיתונאים  הצבאי. 
נתוני  לפי  הפעולה.92  את  המאשר  המשפט  מבית  צו  ללא  לחקירה,  שעומדים  חיילים 
הסנגוריה הצבאית, מתוך 91 חקירות של חיילים שנערכו בשנה האחרונה )עד ספטמבר 
2014( בחשד לשימוש והחזקת סמים בכל רחבי הארץ, בשמונים מקרים )כמעט 90% 
מהתיקים(, נערך חיפוש במכשיר הטלפון הסלולרי של החייל. מרבית החיפושים נעשו 
ללא צו שופט, אלא בהתבסס על הסכמתו האישית של החייל. במשטרת ישראל על פי 
הנהלים נדרשת הוצאה של צו שופט לחיפוש מסוג זה, וברוב המקרים מגביל השופט 
הצבאית,  במשטרה  החיפוש.  נערך  שבגינו  לחשד  הקשורים  לחומרים  החיפוש  צו  את 
שבה נערך החיטוט הסלולרי ללא צו ובהסכמתו של החייל, יכולים החוקרים להשתמש 
בממצאים שנמצאו בטלפון כדי להאשימו בחשד פלילי ומשמעתי אחר, כפי שאכן אירע 

במספר מקרים.

90 אמיתי זיו, "הסמארטפון המוצפן החדש של צה"ל: חוזה של עשרה מיליון דולר עם מוטורולה סולושנס", דה-מרקר, 

www.themarker.com/technation/1.2205064 .1.1.2014
91 אופיר דור, "צה"ל וסלקום האריכו את ההתקשרות ב-3.5 שנים", כלכליסט, 14.5.2014. 

www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3631110,00.html
92 גילי כהן, "בחקירות המשטרה הצבאית, הפרטיות היא בערבון מוגבל", הארץ, 13.9.2014. 

www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2431777

http://www.themarker.com/technation/1.2205064
http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3631110,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2431777
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שחר גור - מנהל יפעת מחקרי מדיה

רקע: שיח בנושא יוקר המחיה

המחאה החברתית בקיץ 2011 הביאה לגידול ניכר בכיסוי התקשורתי של נושאי צרכנות 
ורווחה. עד המחאה, התקשורת הכלכלית התעסקה בעיקר באנשי העסקים, במהלכי 
למיניהם  המדף'  על  'חדש  במדורי  סוקרו  צרכנות  נושאי  בעוד  ההון,  ובשוק  החברות 
לזו  בין התקשורת הכלכלית  ישיר  לחיבור  עדים  אנו  ייעודיות. מאז המחאה  ובנישות 
הצרכנית ושיתוף נתונים ביקורתי בין שני התחומים הללו. כך, מחירו של מוצר נבחן 
האריזה,  גודל  הרווח,  ואחוזי  הייצור  לעלות  להגיב  הנדרשת  שלו  האם  לחברת  ביחס 

פערי המחירים בהשוואה למדינות אחרות ועוד. 
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גרף 1. הופעת הביטוי "איפה הכסף?" באמצעי התקשורת, 2014-2013

מושג  היה   ,2013 ינואר  של  הבחירות  קמפיין  בהשפעת  בעיקר  האחרונות,  בשנתיים 
של  המוצלח  הקמפיין  בישראל.  הכלכלי-חברתי  בסיקור  המרכזי  לדגל  המחיה'  'יוקר 
יאיר לפיד ומפלגתו "יש עתיד" בבחירות הקודמות עסק בשאלה 'איפה הכסף?' ומיקד 
את השיח במצבו של מעמד הביניים הקורס תחת עול המחיה. הביטוי הפך שגור בשיח 
התקשורתי ומבדיקה שערכנו הוא מוזכר מעל 600 פעמים בממוצע בחודש במדיה הכלל 
ארצית. השיח בנושא קיים תמיד אך מושפע מאירועים אקטואליים העולים לסדר יומה 
של התקשורת. כך למשל, השקת קופיקס ותכנית מע"מ אפס יצרו שיאי חשיפה קטנים 
בהמשך.  יורחב  שעליה  המילקי,  מחאת  בעת  כמובן  נרשם  המרכזי  שנתי  הרב  והשיא 

יוקר המחיה ומחאות בתקשורת
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מנגד, סדר יום ביטחוני של ממש דוגמת מבצע 'צוק איתן' בקיץ האחרון, מוביל לירידה 
בין  התקשורתי  האפס'  סכום  ל'משחק  מעניינת  עדות  המחיה,  ביוקר  בעיסוק  ניכרת 

סוגיות כלכליות-חברתיות למדיניות-ביטחוניות. 

סוגיות מרכזיות ומושאי סיקור

נראה כי ישנו קונצנזוס כמעט מוחלט לגבי בהילות סוגיית יוקר המחיה והצורך לטפל 
שרים  יזמו   )2014 2013-נובמבר  )מרץ  האחרונה  הממשלה  של  הקדנציה  במהלך  בה. 
רבים רפורמות במשרדיהם במטרה לטפל ביוקר המחיה, והשיח התקשורתי התמקד 
במהלכים רגולטוריים הצפויים לשנות את פני השוק. מבחינת השיח בנושא עולות ארבע 

סוגיות מרכזיות המרכיבות את סיקור יוקר המחייה בתקשורת:

דיור ונדל"ן )2,200 כתבות השנה במדיה הארצית(.	 
מזון ומוצרי צריכה בסיסיים )2,100 כתבות השנה(.	 
נטל המיסוי )1,800 כתבות השנה(.	 
גובה השכר במשק )1,100 כתבות השנה(.	 

מע"מ  תכנית  בזכות  בעיקר  השנה  המרכזית  המחיה  יוקר  סוגיית  הוא  הדיור  תחום 
אפס של שר האוצר לשעבר יאיר לפיד. לא הרחק אחריה נמצאים מחירי המזון שבהם 
עוסקות  לא  הבאות  הסוגיות  שתי  במיוחד.  נרחב  בהיקף  השנה  התקשורת  התמקדה 
בהקטנת ההוצאות של משקי הבית אלא בהגדלת הכנסתם הפנויה בהיבטים של נטל 
של  רחב  למגוון  המחייה  יוקר  מקושר  אלה,  סוגיות  מלבד  במשק.  השכר  וגובה  המס 
תעריפי  התקשורת,  שירותי  מחירי  והמים,  החשמל  תעריפי  ביניהם  נוספים,  נושאים 
נושאים רבים  ועוד  וקידוחי הגז,  ועדת ששינסקי  התחבורה הציבורית ומחירי הדלק, 

ומגוונים.

במושאי  ניכר  לשינוי  גם  עדים  אנו  האחרונות  בשנתיים  השיח,  בהיקף  העלייה  מלבד 
החברות  חשבון  על  ברגולטורים  העיסוק  התרחבות  היא  המגמה  כאשר  הסיקור, 
)ראש  גורמי ממשל  כי  יוקר המחייה בתחום המזון עולה  המסחריות. מבחינת סיקור 
הממשלה, השרים הכלכליים, משרדיהם או הממשלה או הכנסת באופן כללי( מוזכרים 
בלעדית  והכמעט  המידית  ככתובת  בתקשורת  מסומנים  והם  מהכתבות   70% בכמעט 
לבעיה. לשם השוואה, חברות המזון )תנובה, שטראוס, אסם, יוניליוור וכו'( מוזכרות 
מוזכרות  וכו'(  לוי  רמי  מגה,  )שופרסל,  השיווק  ורשתות  מהאייטמים,  בחמישית  רק 

ב-15% בלבד מכלל הסיקורים הנושא. 

מבין הרגולטורים, שר האוצר לשעבר יאיר לפיד בולט בהיקף הסיקור בנושא, אם כי 
הכלכלה  שר  כי  לציין  מעניין  מאחוריו.  הרחק  לא  נמצא  נתניהו  בנימין  המשלה  ראש 
נפתלי בנט כמעט ולא מעורב בשיח זה. היצרנים מסוקרים לשלילה רק סביב פרשיות 
בטיב  ניטרלי  גורם  הן  השיווק  רשתות  גם  לטענות.  שוטפת  ככתובת  ולא  נקודתיות 
ובעלי  ביקורתית(  בגישה  הוא  )פחות מרבע מהסיקור שלהן בתחום השיווקי  הסיקור 
רשתות דוגמת רמי לוי ואייל רביד מוויקטורי אף מסוקרים לחיוב כנלחמים להורדת 

מחירי המזון )כשני שלישים מהסיקור שלהם מאופיין בגישה חיובית(. 
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במות תקשורת וקהלים

השינוי שחל מאז המחאה החברתית ב-2011 מורגש היטב בנתוני הסיקור של סוגיית 
יוקר המחיה בתקשורת. בניגוד לנושאים כלכליים אחרים המצויים בעיתונות הכלכלית 
תקשורת  בבמות  דווקא  בחשיפה  בולט  המחיה  יוקר  גרידא,  פיננסיות  ובפלטפורמות 
פופולריות )העיתונות היומית, האתרים הארציים והטלוויזיה המסחרית הפונים לקהל 
הרחב(. בבמות אלה נמצא כמעט 60% מסיקור הנושא, לעומת 40% במקורות כלכליים. 
אימצה  כלכליות,  בסוגיות  ממש  של  מעיסוק  נמנעה  שבעבר  הפופולרית,  התקשורת 
את הנושא ושומרת אותו על סדר היום הציבורי. דעת הקהל מוזנת ומזינה מגמה זו, 
ולראייה נושא יוקר המחייה מככב במרבית הסקרים בראש רשימת הסוגיות הבוערות 

שסביבן מתנהל קמפיין הבחירות לכנסת ה-20 )כך בתחילת שנת 2015(.

מערכות התקשורת הבולטות בכיסוי הנושא הן, בסדר יורד: הארץ דה מרקר, גלובס, 
ערוץ 10 ואתר ynet. דה מרקר מתייחס ליוקר המחיה ככשל שוק הנובע מריכוזיות יתר, 
רגולציה נרפית ויחסי הון-שלטון. הכיסוי התקשורתי של המערכת פחות עוסק במוצרים 
ובמחירים ספציפיים אלא נוקט ראייה כוללת של השוק ודוחף לשינוי רגולטורי. מנגד, 
גלובס דווקא כן מתמקד בחברות ומוצרים ספציפיים עם דגש על פערי מחירים ונתחי 
שוק. במקביל, העיתון מפרסם כתבות רוחב רבות ובהן מתמקד בכל פעם בתת סוגיה 
אחרת של יוקר המחייה – מחסמי השוק, דרך תכנון עירוני ועד קואופרטיבים חברתיים. 
ערוץ 10 מתבסס על שני קווי סיקור: קו מאקרו כלכלי בהובלת מתן חודורוב וקו צרכני 
בתכניות המגזין דוגמת 'הכול כלול'. אתר ynet מציג קו השוואת מחירים דומה לגלובס 

וכן מספק רוח גבית אדירה לכל מותג חדש המנפץ את רמת המחיר הנהוגה בשוק. 

מחאת המילקי בהשוואה למחאת הקוטג'

על  אור  שופכת   2011 בשנת  הקוטג'  למחאת  ב-2014  המילקי  מחאת  בין  השוואה 
הבדלי הסיקור והתהודה הציבורית ביניהן ומשקפת היטב את השינוי שחל בתקשורת 
הישראלית בשנים האחרונות. סיקור כל אחת מהמחאות נבחן מבחינת היקפי הסיקור, 
בתמונת  השוני  את  לבחון  במטרה  לפעולה  וההנעה  הסיקור  אופי  האשמה,  מושא 

הסיקור:

טבלה 1. השוואת השיח במחאות הקוטג' והמילקי

מחאת המילקי 2014מחאת הקוטג' 2011

היקף השיח )שבועיים 
ראשונים(

8,000  אייטמים ופוסטים25,000 אייטמים ופוסטים

תנובה וחברות המזוןמושא האשמה
הרגולטור )ללא כתובת 

ברורה(

תמיכה מעורבת והסתייגותתמיכה במחאהאופי הסיקור

החרמת קוטג' תנובההנעה לפעולה
אין )ירידה מהארץ אינה 

הנעה ריאלית(
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לאירועים  ביחס  בהרחבה  סוקרה  אמנם  המילקי  מחאת  הסיקור,  כמות  מבחינת 
הקוטג'  מחאת  אך  יחד(  והחברתית  המערכתית  במדיה  אזכורים   8,000( אקטואליים 
סוקרה בשבועיים הראשונים בהיקף גדול פי שלושה. מחאת המילקי, על אף התהודה 
בודדות  פעמים  העיתונים  בשערי  וסוקרה  החדשות  מהדורות  את  פתחה  הציבורית, 
בלבד, ומרבית הכיסוי נכלל במדורי הצרכנות והמגזין. המחאה הגיעה לבמות המרכזיות 
אך אפשר לזהות אמצעי מדיה שדחפו את הנושא )ערוץ 10 ודה מרקר( לעומת אחרים 

שהותירו אותו בשולי החדשות באופן מודע )ערוץ 1 ומערכת כלכליסט(. 

המחאות.  לשתי  התקשורת  ביחס  ניכר  פער  על  היא  אף  מעידה  הסיקור  אופי  בחינת 
בניגוד לתמיכה הגורפת במחאת הקוטג', בעת מחאת המילקי נרשמה מגמה מעורבת 
שכללה הסתייגויות רבות מצד התקשורת. פרשנים בכירים רבים לא סיפקו רוח גבית 
למחאה ורבים מהם אף יצאו נגדה, בעיקר על רקע התנגדותם לקריאות הירידה מהארץ. 
נוקב  בדיון  הוחלף  המוצר  על  והפוקוס  ברלין'  ל'מחאת  המחאה  הפכה  מסוים  בשלב 
ושנוי במחלוקת על הירידה מהארץ. הפעילות ברשת מעידה אף היא על פערי התמיכה 
אלף  למאה  במהרה  הגיעה  הקוטג'  במחאת  המובילה  הפייסבוק  קבוצת  הציבורית: 
חברים בעוד הקבוצה הבולטת במחאת המילקי )'עולים לברלין'( כללה בשיא המחאה 
16,000 חברים בלבד. החרמת הקוטג' היוותה הנעה ברורה ומידית לפעולה אך במחאת 
ריאלי  יעד  אינה  מהארץ  )ירידה  מוסכמת  משותפת  פעילות  על  הוחלט  לא  המילקי 

שאפשר היה להתאחד סביבו( וחוסר מיקוד זה פגע אף הוא באפקטיביות של המחאה.

לבסוף, כפי שראינו בסיקור הכללי של יוקר המחיה, המיקוד עבר מהחברות המסחריות 
לגורמי הממשל. מחאת הקוטג' התמקדה ביצרניות המזון ובראשן חברת תנובה ויושבת 
ראשה דאז זהבית כהן. מנגד, בחינת סיקור מחאת המילקי מעידה על פוקוס מוגבר על 
גורמי הממשל ביחס של פי שלושה ויותר: הרגולטורים הופיעו במחצית מהאייטמים 
בעוד חברות המזון )בהן כמובן יצרנית המילקי שטראוס( הרכיבו 15% מכלל הסיקור 
בלבד. פער זה ממקד את הסיקור בשיח רחב על יוקר המחייה וביזור האחריות והיעדר 

פנים וכתובת ברורים מקשים אף יותר על הצלחתה של מחאה בתקשורת. 

הפרסום שלהן  היקפי  בחינת  ידי  על  המזון  ביצרניות  הפגיעה  חוסר  לתקף את  אפשר 
לפני ואחרי תחילתה של כל מחאה, כאשר ההנחה הרווחת היא שחברה החשה תחת 
מתקפה תנמיך פרופיל ותצמצם את היקפי הפרסום שלה עד יעבור זעם. ואכן, בשנת 
2011 יצרנית הקוטג' תנובה הפחיתה את ההשקעה הכספית בפרסום ב-57% בשלושת 
יצרנית  החודשים שלאחר פרוץ המחאה בהשוואה לתקופה המקבילה שלפניה. מנגד, 
המילקי שטראוס הפחיתה את השקעה בפרסום ב-4% בלבד מרגע פרוץ המחאה בחודש 
על  ולהאשמת הממשלה  הציבורית  באווירה  לשוני  נוספת  עדות  זוהי   .2014 אוקטובר 

חשבון החברות שבאופן יחסי יצאו ממחאת המילקי ללא פגע.

מחאות בין הרשת למדיה המערכתית

על כל השוני ביניהן, אפשר לזהות דפוס משותף אחד ניכר במחאות הקוטג' והמילקי: 
וזלגו למדיה המערכתית. המעבר מהמדיה החברתית למערכתית  שתיהן החלו ברשת 
הוא הגורם המכריע בעלייתה של מחאה לסדר היום הציבורי ובסיכויי הצלחתה. שיח 
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ברשת, ביקורתי ונשכני ככל שיהיה, לא יעורר תהודה רבה ללא סיקור המשך )פולו-אפ( 
של כתב שיחשוף את הסיפור בפני הקהל הרחב. אפשר לזהות עשרות מחאות רשת שזכו 

לחשיפה דרך המדיה המערכתית בשנה האחרונה, ביניהן:

מודעת האבל של בנק ישראל ובה ציון להיותה של האם עובדת קבלן. 	 
תמיכה ב'דוד הנחלאווי' שדרך את נשקו על פלסטיני בחברון.	 
מחאת הורים נגד תכני הפסטיגל )בעיקר 'שיר הסלפי'(.	 
ניסיון של ארגון להבה לשבש חתונתם של זוג יהודי-ערבי.	 
קמפיין לשנות את שם המותג 'קפה טורקי' לאור הידרדרות היחסים עם טורקיה.	 

אל מול דוגמאות אלה, אפשר לציין מאות של ניסיונות מחאת רשת שלא זכו לסיקור 
המשך )פולו-אפ( המיוחל ולכן דעכו לתהום הנשייה הדיגיטלי, ביניהן:

קריאה להחרמת החמאה של תנובה עקב מחירה הגבוה ממחירי חמאה מיובאת.	 
קריאה להחרמת תחנות 'דלק' של תשובה לאור מונופול הגז המתהווה.	 
קריאה להתנתקות מהוט ויס במחאה על המחיר הגבוה ב- 1.1.2015.	 
מחאה נגד עיריית ת"א על מתקני מחזור התופסים מקומות חניה.	 
מחאה על יוקר מחירי מזון לתינוקות סימילאק.	 

לסיכום, יוקר המחיה הוא נושא הדגל של המחאה הצרכנית בישראל כיום ויש סביבו 
תקשורת  בבמות  בהימצאותו  טמון  השיח  של  כוחו  היקף.  רחב  ציבורי  קונצנזוס 
פופולריות ולא רק בבועת הסיקור הכלכלי, והוא מקודם על ידי אנשי תקשורת רבים 
ומשפיעים. המגמה הבולטת של השנתיים האחרונות היא מיקוד מוגבר באחריותם של 
גורמי ממשל ורגולטורים במקום האשמת החברות המסחריות. ולבסוף, מבחינת סיכויי 

הצלחתה של מחאה תקשורתית, אפשר לקבוע את כללי האצבע הבאים: 

זליגה מהרשת לתקשורת המערכתית.	 
היקף שיח של אלפי פוסטים ומאות כתבות בימים הראשונים.	 
התגייסות ותמיכה של מובילי דעה בתקשורת.	 
כתובת ברורה להאשמה.	 
הנעה מעשית לפעולה.	 



המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה

98

רביב טל, מנכ"ל Vigo מקבוצת יפעת

משבר הוא אירוע חריג ולא מתוכנן, שיש לו פוטנציאל השפעה שלילי על ארגון, מותג או 
אדם פרטי. אחד המרכיבים שיכולים להיפגע בארגון כתוצאה ממשבר הוא המוניטין 
לתודעה  מגיעים  או  בתקשורת  מתחילים  המוניטין  משברי  רוב  המודרני  בעידן  שלו. 
תחקיר  עבודת  באמצעות  מתהווים  היו  משברים  עשור  לפני  באמצעותה.  הציבורית 
גוף תקשורת או בעל אינטרס. לרוב היו עוברים ימים אחדים בין העלאת  ארוכה של 
המשבר למודעות ועד להתמודדות עם הנזק עצמו. בתקופה זו היה לגורם הנפגע די זמן 

כדי לתכנן מענה ודרכי פעולה.

הם  המשברים  יוצרי  רגע.  בכל  להיווצר  יכולים  משברים  החברתית,  המדיה  בעידן 
הציבור הרחב, אנשים שחוו התייחסות שאינה הולמת את הציפייה שלהם ובחרו לשתף 
אותה במרחב הציבורי. כיום כל גולש הוא יצרן משברים פוטנציאלי. המגיבים הם כבר 
נזק.  להסב  היא  מטרתם  וכל  המקלדת  מאחורי  שמתחבאים  אנונימיים  צעירים  לא 
"הטוקבקיסטים החדשים" מייצגים את כל שכבות האוכלוסייה. הם פונים לתקשורת 
תוך חשיפת פרטים מלאים ומתוך אמונה מלאה כי נעשה להם עוול. אולם עצם כתיבת 
פוסט המכיל ביקורת כלפי אדם, מותג או גוף ציבורי, אינה בהכרח יוצרת משבר. כדי 
לשתף  מתחילים  גולשים  שבה  שרשרת  תגובת  להתרחש  צריכה  נזק  תגרום  שביקורת 
את הסיפור, הוא תופס תאוצה במדיה החברתית ולבסוף הוא יוצא אל מחוץ לגבולות 
הרשת ומגיע לתפוצה של עשרות )ולעתים מאות( אלפי עיניים. הזמן שחולף בין כתיבת 

הפוסט הראשוני ועד לציטוט בתכנית טלוויזיה עשוי לארוך שעות בודדות בלבד.

בשנת 2014 נכתבו בכל יום מעל מאה אלף פוסטים שהייתה בהם ביקורת כלפי אדם, 
כבעלי  זוהו  מהם   2,000 רק  בשנה.  פוסטים  מיליון   36 כלומר  ציבורי;  גוף  או  מותג 

פוטנציאל משברי )0.005%( ורק 150 מאלה התגלגלו גם למדיה המערכתית. 

לשתף  להמשיך  הציבור,  לנו,  שגורמים  הפרמטרים  הם  מה  בדקנו  שערכנו  במחקר 
פוסטים נפיצים. במחקר נבחנו מאות פוסטים שהחלו במדיה החברתית, ונעשה ניסיון 
במדיה  למשברים  שהתגלגלו  אלה  בין  עצמם  על  החוזרים  הפרמטרים  את  לאמוד 
המערכתית. בניכוי משתנים חיצוניים כגון "עיתוי" ו"מזל", מצאנו שלושה פרמטרים 

שחזרו על עצמם בכל הפוסטים הנפיצים: התוכן, זירת ההתרחשות וקצב השיתוף.
 .

התוכן הוא המלך

תוכן  מאפשרות  החברתיות  הרשתות  המסורתיים,  המדיה  באמצעי  מהתכנים  בשונה 
וללא  וכיו"ב(  וידאו  תמונות,  )טקסט,  שונים  אלמנטים  בשילוב  מוגבל,  בלתי  באורך 
תכנים  רק  ולכן  עצום,  הוא  לתכנים  האפשרויות  מגוון  פוליטיות.  או  אתיות  מגבלות 

שמצליחים לעורר אותנו ברמה האישית או הרגשית זוכים לשיתוף שלנו.

ניהול משברים במדיה חברתית
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בשנת 2014 נמצאו שלושה סוגי תכנים שחזרו על עצמם במשברים הפוטנציאלים: 

הראשון הוא המלחמה של האזרח הקטן בתאגידים הגדולים. נושאים כגון פערי 	 
מחירים, שירות לקוחות או תנאי העסקה היו במרכז תשומת הלב הציבורית השנה, 
וביקורות בתחומים אלה הפכו לקלות יותר לשיתוף. תכנים אלה נכתבו לרוב נגד 
חברות הענק או הרגולטורים המובילים שיש להם נגיעה ישירה לצרכן. הפניות הן 

לרוב על גבי דפי הגופים או תוך תיוג שלהם בפייסבוק או בטוויטר. 

עמם. 	  להזדהות  לנו  שקל  אנשים  של  אנושיים  סיפורים  הוא  השני  התוכן  סוג 
בפוסטים אלה לרוב מופיעים שמות מלאים, תמונות ופניות אמוציונאליות רבות. 
של  רכות  חוסר  או  קשב  חוסר  יד,  אזלת  של  מסרים  מעבירים  הללו  הסיפורים 

ארגונים או אישים פרטיים. 

חברתיות. 	  או  פוליטיות  במוסכמות  פגיעה  בהם  שיש  תכנים  הוא  השלישי  הסוג 
תוכן שמשתלב עם האמונות הפרטיות שלנו או כזה שמתנגש בהן בעצמה גורם לנו 

לרצות לשתף אותו הלאה.

מובן שתכנים הכוללים שילוב של כמה סוגים שונים הפכו לעוד יותר פופולריים. משבר 
המדיה החברתית הגדול ביותר של בנק ישראל בשנת 2014 נגרם מפרסום מודעת האבל 
במבצע 'צוק איתן', שבה התייחסו לאמו של חייל הרוג כ'עובדת קבלן'. הטעות, שככל 
של  הרגש  מיתרי  על  לפרוט  הצליחה  מחשבה,  חוסר  ובשל  לב  בתום  נעשתה  הנראה 
הציבור, להעלות את שאלת האחדות הלאומית בזמן מבצע צבאי, ולעורר דיון באזלת 
היד של גוף ציבורי גדול. אלה יחד פגעו במוניטין הבנק במדיה החברתית באמצעות 60 
פוסטי מחאה שונים שצברו יחד מאות אלפי צפיות, אלפי שיתופים ולמעלה מ-5,000 
בנק  של  מהחשיפה  חמישית  גבוהה:  חשיפה  נרשמה  המסורתית  במדיה  גם  תגובות. 
בבנק,  העבודה  ביחסי  עסקה  יולי-אוגוסט  בחודשים  המערכתית  בתקשורת  ישראל 

פערים בין עובדים ואפליית מיעוטים.
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זירות ההתרחשות

המחאה  מאז  המידע.  זורם  שבו  המקום  הוא  החברתיות  ברשתות  מהותי  משתנה 
עוולות  על  המתריעות  קבוצות  ל-2,000  קרוב  בישראל  בפייסבוק  הוקמו  החברתית 
חברתיות שונות, שהתווספו ל-10,000 הקבוצות הקוראות להוזלת מוצרים או לטיפול 
בסוגיה נקודתית אחרת. בחלק מהקבוצות חברים עיתונאים או פעילים חברתיים בעלי 
יכולת להפיץ פוסטים ברמה גבוהה יותר מהאדם הממוצע. לכן כאשר אנחנו מבחינים 
בפוסט שעובר דרך אחת הזירות הללו, זו נורה אדומה נוספת המתריעה על פוטנציאל 

הנפיצות שלו. 

באמצע אוגוסט 2014 העלתה גולשת סרטון המכיל תיעוד של תולעים חיות בשניצל של 
עוף טוב שחיממה לבנה. בשעות הראשונות לאחר שעלה לרשת אפשר היה לעקוב אחרי 
הבמות שבהן הוא עבר – החל בעמוד של "עוף טוב", דרך קבוצת האימהות "מאמאזון" 
וכלה בעמוד "סטטוסים מצייצים". ככל שהפוסט התקדם לבמות פופולריות יותר, כך 
הצטמצם פרק הזמן עד לפרסום בבמה הבאה – הוכחה לעצמה המתרחבת של הפוסט. 
ביום שאחרי כבר עלו פוסטים גם באתרי החדשות הפופולריים, ואלה כמובן הסבו נזק 

משמעותי למותג.
 

קצב השיתוף

בשונה  ברשת.  שלו  השיתוף  קצב  הוא  המשבר  של  הנזק  לאמדן  נוסף  מהותי  משתנה 
ממדדים כמו כמות 'לייקים' או כמות תגובות, מספר השיתופים נחשב למשתנה חזק 
יותר – גם מפני שהוא אינו מושפע כלל מפעילות חיצונית כמו קידום ממומן, וגם מאחר 
פוסט  ושונה מקודמו.  יעד חדש  צומח טווח ההשפעה של הפוסט לקהל  שבכל שיתוף 
גורר לרוב מאות שיתופים בכל חצי שעה מרגע העלייה שלו לאוויר. אם קצב  משברי 
השיתופים יורד – זהו אינדיקטור לכך שהפוסט הפסיק לעניין את הגולשים. אם הקצב 

ממשיך לעלות – למושאי הביקורת יש סיבה לדאגה.

צבירת השיתופים מושפעת כמובן מעשרות גורמים, וביניהם התוכן והזירות שהוזכרו 
איתן,  צוק  מבצע  במהלך  ועוד.  המערכתית  במדיה  התכנים  של  השיתוף  מידת  לעיל, 
התפרסם מקרה שבו עובד דרוזי בסניף ארומה בהרצליה, רשם במקום שמה של קצינה 



דוח שנתי  התקשורת בישראל 2014

101

בדף  המקרה  בפרסום  הסתפקה  לא  הקצינה  "זבל".  המילה  את  במקום  שהזמינה 
וגם שלחה אותו  נוספים  הפייסבוק של ארומה, אלא גם כתבה את הפוסט במקומות 
לכל ערוצי התקשורת. כל הגורמים יחד הביאו לקצב שיתוף גבוה מהרגיל, והפוסט צבר 
למעלה מ-20,000 שיתופים בתוך פחות מ-24 שעות. גולשים רבים טענו כי בשל המקרה 
הרי שמדובר במשבר  בעסק,  כזו  פגיעה  ואם אכן התרחשה  בארומה,  להזמין  יפסיקו 

עסקי ממשי.

הקשרים בין הפרמטרים השונים המשפיעים על משברי רשת

בין שלושת הפרמטרים שפורטו לעיל זוהתה הירארכיה מובהקת: התוכן הוא המשתנה 
ועל קצב השיתוף.  ועוצמתו היא המשפיעה העיקרית על היקף הזירות  החשוב ביותר 
את  מגדיל  זירות  ריבוי  זה:  על  זה  רבה  במידה  משפיעים  האחרים  הפרמטרים  שני 
קצב השיתוף, ומספר שיתופים גבוה מפנה לזירות נוספות. פרט לשלושת הפרמטרים 
המרכזיים נמצאו עוד משתנים אחדים שהופיעו ברוב המשברים אך לא בכולם: שפת 
ועוד  "נחרדתי"  "שערורייה",  "חרם",  כגון  מסוימים  בביטויים  והשימוש  הכתיבה 
כגון  'חמים'  עונתיים  נושאים  רגש,  מעוררות  בתמונות  שיתוף, השימוש  – המעודדים 

טבעונות או פטריוטיות, זירות השייכות לאמצעי תקשורת ועוד.   
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התמודדות עם משברי רשת

כמו תחומים רבים בעולם התקשורת, גם ההתמודדות עם משברי רשת מצריכה הבנה 
של התנהגות הגולשים ושל ניהול משברים וכן היכרות עם צרכיו ויכולותיו של הלקוח. 
על  המבוססות  תובנות  לספק  אלא  זו,  מקצועיות  להחליף  מתיימרת  לא  זו  פסקה 

התנהגויותיהם של עשרות ארגונים שחוו משברי רשת בשנה האחרונה.

הכלל הראשון בהתמודדות עם פוטנציאל למשבר ברשת הוא הקשבה. קיימת חשיבות 
עצומה ליכולת לאסוף את כל הביקורת, להבין את הלך הרוח הציבורי ולהמתין בסבלנות 
כדי לראות לאן כל זה מתפתח. חשוב לזכור כי המדיה החברתית בלבד לא מספיקה 
כדי ליצור נזק משמעותי לארגון. כך למשל "מחאת ברלין" שפרצה בעקבות גילוי פער 
מחירי המעדנים בין גרמניה לישראל, לא זכתה לתמיכתה של התקשורת ולכן גם לא 
כל פוסט מצריך תגובה או פעולה מידית. פעמים  פגעה בחברת שטראוס. מכאן שלא 
רבות )ב-1,850 מתוך 2,000 מקרים ב-2014( מספיק להבין ולעקוב אחר ההתעצמות של 

המשבר ברשת. 

ביקורת  סופגים  רבים  ארגונים  המדויק.  ובמיקום  בעיתוי  להגיב  חשוב  זאת,  לעומת 
מתגלגלת גם משום שלא הגיבו בזמן או לא הגיבו כלל. במחאת הקוטג' ב-2011 למשל, 
מרבית הביקורת הציבורית עסקה בתגובה )או בחוסר התגובה( של יצרניות החלב, ולא 
בפער המחירים עצמו. גם מיקום התגובה חשוב – ארגונים רבים נוטים להגיב לביקורת 
פתרון  לספק  במקום  הביקורת  של  שכפול  יוצרים  הם  ואז  פורסמה,  שבו  במקום  לא 

לבעיה. 

כאשר מחליטים להגיב ברשת, מומלץ מאוד לשמור על תגובה מחבקת, כזאת שאוספת 
את הביקורת ולא נותנת לה להתפשט ברשת. למסרים של "טעינו", "נפצה" או קריאות 
המזמינות גולשים לפרסם על דף החברה ביקורות נוספות – יש סיכוי טוב יותר למנוע 
את הישנות המשבר מאשר לתגובות מתנצחות. עם זאת, חשוב שהתגובה תתאים לרוח 
החברה ואופייה. גופים רבים נוטים להילחץ מביקורת ברשת, ולהגיב באימפולסיביות 
שלעתים יוצרת נזק שעולה על התועלת שהתגובה עשויה להביא. תגובה מחבקת לגילויי 
פרסמה   2014 בנובמבר  כאשר  זאת,  לעומת  לארגון.  להזיק  יכולה  לדוגמה,  גזענות, 
גולשת על דף חברת GetTaxi כי היא מפסיקה להשתמש בשירותי החברה מאחר שהיא 
מתנצלת.  לא  אך  ומכובדת,  מנומסת  הייתה  החברה  תגובת  ערבים,  נהגים  מעסיקה 
שהצהירו  גולשים  עשרות  בו  שהשתתפו  ברשת  רב  שיח  עוררה  הדופן  יוצאת  התגובה 
העסקת  בזכות  שדווקא  שטענו  מאות  לעומת  החברה  בשירותי  להשתמש  יפסיקו  כי 

הערבים יתחילו להשתמש במוניות שלהם. מכאן שהתגובה דווקא השתלמה.
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סיכום

אחד השימושים המרכזיים של המדיה החברתית בישראל הוא ככלי להפצת מסרים. 
חברות, ארגונים, מותגים או סלבריטאים עשויים בכל רגע להפוך לקרבנות של ציבור 
מתוסכל. כל אחד מאלה צריך להבין את פוטנציאל הנזק הגלום ברשת וכיצד יש להיערך 
אליו ולהימנע ממנו: ניטור יעיל של הפוסטים הנפיצים, מערך תגובה, אפשרות לחיבוק 
מתנגדים והפצת מסרים מרגיעים הם רק חלק מתיק ההתמודדות עם משברים שכל 
גוף במדיה החברתית חייב להכיל כיום. הכנה מוקדמת עשויה לשנות את הלך הרוח 

הציבורי והתקשורתי כולו בטווח הארוך, ולמנוע את המשבר הבא.
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רביב טל, מנכ"ל  Vigo מקבוצת יפעת

)Internet Memes(, שנולדה כאוסף בדיחות בפורומים  תופעת הממים האינטרנטיים 
מהחוויה  נפרד  בלתי  לחלק  הפכו  הממים  ולהשתכלל.  להתפשט  ממשיכה  מקוונים, 
האינטרנטית ברחבי הרשתות החברתיות, והם מציגים פרשנות אחרת – הומוריסטית 
לרוב – לאירועים האקטואליים החשובים של השנה. בהמשך לכך, אנו מציגים זו השנה 

השלישית מקבץ של ממים מובילים באינטרנט הישראלי בשנה החולפת.

ניתן להבחין במספר מגמות מעניינות בממים שנוצרו השנה. ראשית אנו עדים להשפעה 
יוצרי הממים. בשנים האחרונות מרבית הממים היו  גם על  של הנגישות הטכנולוגית 
מסוג "תמונה מצחיקה". שיא בממים כאלו נרשם בשנה שעברה, בעקבות השקתם של 
עשרות מחוללי ממים להורדה, שאפשרו לקהל רחב יותר ליצור. הצפה זו גרמה ליוצרי 
הממים הוותיקים להתנסות בטכנולוגיות חדשות, והשנה נתקלנו בהרבה יותר סרטוני 
וידאו, קטעים ערוכים ואפילו השתתפות בשידורים חיים – דוגמת סרטוני אתגר דלי 
לממים  לראשונה  השנה  נחשפנו  הטכנולוגיה  בהשפעת  בנוסף,  ועוד.  הבחירות  הקרח, 
המבוססים על תרבות אפליקציית הוואטסאפ )WhatsApp(, בעיקר סביב מבצע צוק 

איתן.

שנת 2014 מתאפיינת גם בהשפעות גלובליות רבות מבעבר על תרבות הממים. מגמה זו 
נחלקת בין ממים בינלאומיים שתורגמו לעברית כפי שהם )דוגמת ממים על המונדיאל( 
לבין ממים ישראלים שהחלו כקו בינלאומי אך זכו לפרשנות מקומית-אישית )דוגמת 
הבדיחות על המטוס המלזי(. עוד בצד התוכן – השנה נתקלנו בפחות ממים של בדיחות 
ויותר ממים רציניים. המם בישראל היה, כמקובל בעולם, לכלי להעברת מסרים כגון 

ביקורות חברתיות )דוגמת מחאת דוד הנחלאווי(. 

השנה  ייעודיות,  פייסבוק  ובקבוצות  באתרים  הממים  את  לראות  התרגלנו  בעבר  אם 
פרטיים  בעמודים  גם  לצוץ  התחילו  ממים  אחד  מצד  הכלל:  לנחלת  הממים  הפכו 
ובקבוצות סגורות, ומצד שני הממים הטובים זכו לבמות באתרי החדשות ולעתים גם 

בתכניות הטלוויזיה.

שפורסמו  הממים,  מתופעת  כחלק  לקטלג  שניתן  פריטים  עשרות  זיהינו   2014 בשנת 
במאות קבוצות פייסבוק, בטוויטר, ביו-טיוב, באינסטגרם, בבלוגים ובפורומים. מאות 
ועם  בטלוויזיה.  הוצגו  גם  וחלקם  המערכתיים  האינטרנט  לאתרי  גם  קודמו  מתוכם 
זאת, מרבית הישראלים לא מודעים כלל לתופעות הממים. בסקר שערכנו באמצעות 
ועשירית   )44 )עד  מהצעירים  שליש  רק  כי  מצאנו  סי.איי  שיווקי  מידע  המחקר  מכון 
מהמבוגרים )+45( מכירים את המושג "ממים אינטרנטיים". למעלה ממחצית מאלה 
ולא  ברשת,  מצחיקות  בדיחות  או  בתמונות  שמדובר  חושבים  המושג  את  שמכירים 

מודעים לתופעה במובנה הרחב.

ממים אינטרנטיים – ישראל 2014
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המטוס המלזי

בחודש מרץ פורסם כי טיסת MH370 של חברת התעופה המלזית נעלמה על 239 נוסעיה. 
חודשים ארוכים העסיקה תעלומת היעלמות המטוס את ערוצי התקשורת בכל העולם, 
מקומית.  זווית  לסיפור  למצוא  שניסו  בישראל  המרכזיות  החדשות  מהדורות  לרבות 
דווקא  אך  בנושא,  הומוריסטיים  ממים  לפתח  בעולם  העזו  לא  ארוכה  תקופה  במשך 

הישראלים ראו בדיווחים המקומיים מושא לבדיחות ולהלצות פנימיות.
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הרשעת אולמרט

בפרשת  שוחד  לקיחת  בגין  אולמרט  אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש  הורשע  מרץ  בסוף 
נגזרו עליו שש שנות מאסר. הגולשים בחרו לציין את הכרעת  הולילנד, ובאמצע מאי 
פרט  העלו,  הממים  מרבית  מצחיקה".  "תמונה  מסוג  ממים  עשרות  באמצעות  הדין 

להומור, גם ביקורת צינית על השחיתות בצמרת הפוליטית.
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דוד הנחלאווי

מחאת דוד הנחלאווי היא אחד הסממנים המובהקים להתפתחות התרבותית של המדיה 
החברתית בישראל. בסוף אפריל הועלה לרשת ולערוץ 10 סרטון המציג את החייל דוד 
אדמוב כשהוא דורך נשק ומאיים לירות בנער פלסטיני מתגרה. אדמוב, שנכלא בסמוך 
לתקרית בשל תקיפת מפקדו, נתפס ברשת כמי ששילם מחיר אישי על הפקרת החיילים 
מול אוכלוסייה עוינת. לאורך חודש מאי נרשמו עשרות אלפי תגובות ברשת בעד ונגד 
התנהגותו של אדמוב, וגררו תגובות גם מצד חברי כנסת ואישי ציבור רבים. התומכים 
באדמוב יצרו את דף הפייסבוק "גם אני עם דוד הנחלאווי" אליו העלו חיילים ואנשי 
צבא ומשטרה תמונות המביעות תמיכה. בסה"כ נרשמו בקבוצה 130,000 לייקים ומעל 

2,000 תמונות תמיכה.

גוף  מחאת דוד הנחלאווי העלתה שאלות ציבוריות על הכוח החברתי-אזרחי אל מול 
מחאות  בצה"ל  כזה  דבר  ש"אין  בכך  למחאה  הגיב  צה"ל  דובר  צה"ל.  כמו  ממלכתי 
בפייסבוק" והיה בשל כך מושא לביקורת ציבורית. מנגד, חברי כנסת כנפתלי בנט, שאול 

מופז ואלי ישי הביעו תמיכה בדוד הנחלאווי ובמחאה.
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מונדיאל 2014

האירוע   .2014 מונדיאל   - בכדורגל  העולם  גביע  משחקי  נערכו  יוני-יולי  בחודשים 
פרסי  ואן  של  ההבקעה  התחרות:  התקדמות  לאורך  ממים  לאלפי  זכה  הבינלאומי 
זכתה לכינוי "ההולנדי המעופף", הנשיכה של סוארז קושרה ל"מלתעות" ול"שתיקת 
בארץ  להכרה  זכו  הבינלאומיים  הממים  ללגלוג.  זכה  ברזיל  של  ההפסד  הכבשים", 
והוצגו באתרי אינטרנט ישראלים רבים. הזווית הישראלית במונדיאל הייתה הביקורת 
של  הרבות  טעויותיו  על  בעיקר  ארבל,  ויורם  נוימן  דני  השדרים  צמד  על  המתמשכת 
בתמונות  בציטוטים,  בנושא,  בודדים  ישראלים  ממים  רק  נרשמו  זאת,  עם  השני. 
הנערים  שלושת  חטיפת  בין  געשה  ישראל  המונדיאל  בתקופת  כי  לציין  יש  ובסרטים. 
המונדיאל  בנושא  הממים  מיעוט  בין  קשר  קיים  כי  וסביר  איתן,  צוק  מבצע  לתחילת 

לאווירה הביטחונית-חברתית.
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מבצע "צוק איתן"

נשארו  רבים  תושבים  שבמהלכו  וחצי,  חודש  לאורך  לסירוגין  נמשך  איתן  צוק  מבצע 
במהלך  נרשמו  אחד  מצד  ברשת:  תופעות  שתי  יצר  המבצע  המדיה.  לאמצעי  צמודים 
המבצע עשרות אלפי ויכוחים פוליטיים שמרביתם הגיעו עד לביטויי אלימות קשים בין 
מחנות שונים. מצד שני, תקופת מלחמה מלכדת חלקים גדולים בחברה בתחושת גורל 

משותף ומגבירה את השימוש בהומור ובציניות. 

נעו על הציר שבין בדיחות  במהלך המבצע נרשמו עשרות אלפי ממים ברשת. הממים 
הגולשים  התייחסות  נרשמה  המבצע  לאורך  נוקבת.  חברתית  ביקורת  לבין  מצחיקות 
תושבי  בין  החברתיים  ההבדלים  האזעקות,  איום  תחת  ההתנהגות  שונים:  לנושאים 
הדרום, לתל-אביביים ולאחרים, ביקורת על ההנהגה ובראשה ראש הממשלה נתניהו 
הרכילויות  תופעת  ומשמאל(,  מימין  זמנית  בו  נשמעו  נתניהו  על  שונות  )ביקורות 

בוואסטאפ ועוד. 
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אתגר דלי הקרח

אין עוררין על כך שתופעת הרשת הרחבה ביותר בעולם ובישראל בשנת 2014 הייתה 
אתגר דלי הקרח )ALS Ice Bucket Challenge(. על פי חוקי האתגר, שעבר בין מיליוני 
אנשים בעולם, היה עליך לשפוך על ראשך דלי מלא במי קרח או להעניק תרומה כספית 
לעמותות ALS במטרה לעורר מודעות למחלות ניוון השרירים. בחודשים יולי ואוגוסט 
2014 החלו המונים להעלות לרשתות החברתיות סרטונים שלהם משתתפים באתגר, 
רבים  מפורסמים  אחריו  לסחוף  הצליח  האתגר  כמותם.  לעשות  לחבריהם  וקראו 
מתחומים שונים וביניהם ג'ורג' בוש, סטיבן ספילברג, מארק צוקרברג, ביל גייטס, ליידי 
גאגא, ג'סטין ביבר, אשטון קוצ'ר ועוד. גם בארץ נרתמו מפורסמים רבים וביניהם: רני 
רהב, אייל גולן, שמעון מזרחי, גל גדות, חבר הכנסת דב ליפמן ושגריר ישראל באו"ם 

רון פרושאור. 

המתייחסים  סרטונים  מיליון  מ-17  יותר  בעולם  שותפו  כה  עד  פייסבוק,  נתוני  פי  על 
לאתגר, שנצפו יותר מ-10 מיליארד פעמים על ידי יותר מ-440 מיליון איש. על פי גוגל, 
"ALS" הפך לביטוי החמישי בכמות החיפושים שלו בשנת 2014. קמפיין גיוס התרומות 
באמצעות האתגר גרף למעלה מ-100 מיליון דולר )בהשוואה ל-3 מיליון דולר בתקופה 
גרר אחריו  דלי הקרח  גם אתגר  בכל תופעת רשת מצליחה,  כמו  המקבילה אשתקד(. 
בית- מי  )דוגמת  אחרים  חומרים  המכילים  בדליים  שימוש  וביניהם  רבים  חיקויים 
שימוש או תחמושת( או תרומת דלי אורז לנזקקים. בארץ, סביב סיומו של מבצע צוק 
איתן, ניסו הגולשים להשיק תופעות הזדהות דומות לרבות תושב עוטף עזה ששפך על 
דליים  לעורר הזדהות באמצעות  ניסו התושבים  עזה  דלי מלא בצואה. ברצועת  עצמו 

מלאים בחול.
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חולצת השואה של זארה

בסוף אוגוסט התפרסם כי באתר האינטרנט של זארה הוצעה למכירה חולצת תינוקות 
עם פסים שעליה כוכב שנראה כטלאי צהוב, המזכיר את תקופת השואה. בסוף מבצע צוק 
איתן הגיבוש של החברה הישראלית היה בשיאו, והגולשים יצאו כנגד מותג בינלאומי 
שביצע בחירה שגויה. במהלך אותו השבוע אוזכרה "זארה" ברשתות החברתיות אלפי 
פעמים. גולשים רבים קראו להחרים את החברה ורתחו על העיתוי, השימוש בשואה, 
ותגובת החברה שטענה כי מקור הכשל הוא טעות. גל הכעס הוליד עשרות ממים גרפיים 

שהשתמשו בתמונת הקטלוג של החברה לבדיחות מקומיות.
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גל האלימות

אלימות  שכללו  פוסטים  מיליון  מעל  בישראל  החברתית  במדיה  נרשמו   2014 בשנת 
פיזית.  אלימות  לביצוע  קריאה  או  גזענות  ביטויי  בוטה,  שפה  קללות,  מילולית, 
האלימות הגואה ברשת ומחוצה לה הולידו מחאה ברשת שבה אנשים מצטלמים כאשר 
אלים.  לאירוע  קרבן  של  אישי  סיפור  המתארים  כרטיסים  או  פתקים  מחזיקים  הם 
הרעיון נוצר כמחווה לאמנדה טוד, נערה אמריקאית אשר צילמה סיפור דומה ב-2012 
והתאבדה לאחר מכן. גל הסרטונים שטף את הרשת ועורר הזדהות רגשית רבה. נשיא 
המדינה רובי ריבלין צפה בסרטון שכזה שהכין הנער ג'ורג' עמירה, והחליט לצלם יחד 
אתו סרטון הקורא להפסקת האלימות. הסרטון הגיע בתוך מספר ימים לעשרות אלפי 

צפיות במדיה החברתית.
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בחירות 2015

בחודש דצמבר הכריז ראש הממשלה נתניהו על הקדמת הבחירות למרץ 2015. בהמשך 
למגמה שהחלה בבחירות 2013, גם השנה חלק ניכר ממערכת הבחירות מתנהל ברשת. 
מעניין לראות כי לצד תגובות הגולשים, מרבית הממים נוצרו דווקא על ידי המועמדים 
עצמם ויש מאחוריהם, פרט להומור, גם חשיבה פוליטית: הקמפיינים הפוליטיים של 
המועמדים  כוללים שימוש בסרטונים רבים, מחוללי ממים, ותעמולת בחירות שנשענת 

בעיקר על גיחוך הומוריסטי על הצד הנגדי. 

בחודש דצמבר הוכרז האיחוד של הרצוג וציפי לבני לריצה ברשימה משותפת, הופקו 
אח",  זה  "בנט  הממים  מחולל  לצד  בנט  נפתלי  של  אביבי  התל  ה"היפסטר"  סרטוני 
הושקו קמפיינים של כולנו וש"ס, ומועמדים רבים )דוגמת דני דנון, סילבן שלום, רונן 

שובל ועוד( הפיקו סרטונים לקראת הפריימריז.  
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שוברים את האינטרנט

 ,"Paper" מגזין  של  השער  לתמונת  בעירום  קרדשיאן  קים  הצטלמה  נובמבר  בחודש 
תוך  וזכו  העולם  בכל  ברשת  גלים  היכו  "שוברים את האינטרנט". התמונות  בכותרת 
מספר ימים לעשרות אלפי שיתופים ומאות ממים. הבלוגר עומרי חיון החליט לקחת את 
המם צעד אחד קדימה וליצור תעתיק ישראלי באמצעות הדוגמנית הפרובוקטיבית חן 
טל. הם צילמו יחד תמונות בהשראת מגזין "Paper" והפיצו אותן ברשת תחת הכותרת 

"שוברים את האינטרנט הישראלי".

התמונות הישראליות יצרו שיח חסר תקדים וזכו לחשיפה של כחצי מיליון בני אדם 
אלפי  בעשרות  אותן  וזיכו  לתמונות,  נחשפו  בישראל  הצעירים  מהגולשים  כרבע   –
לייקים ומאות שיתופים. המם הישראלי יצר גם הוא פרשנויות שונות, דוגמת סרטון 
של "שרוטונים", עמוד הפייסבוק "ביקורות חן טל" ועוד. יש לציין כי על אף החשיפה 
הנרחבת, חלק גדול מהתגובות ברשת היו כנגד חן טל, והעיסוק הפך לדיון על מוסריות 

וגבולות הפרסום ברשת.
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לירן חולצה אפורה

תופעת רשת שהחלה כבר בעשור הקודם אך זכתה לחשיפה ניכרת לאורך כל שנת 2014 
היא "לירן חולצה אפורה". לירן אלזסר, חיפאי בן 34, נוהג להגיע לאירועים מתוקשרים 
ולעמוד מאחורי כתבים ועיתונאים כך שייקלט בעדשת המצלמה. לירן חולצה אפורה 
הופיע במהלך 2014 בעשרות אירועים חיים – במשחקי ספורט, בדיווחים של מבצע "צוק 
איתן", בחתונות ובהלוויות של מפורסמים ועוד. לירן חולצה אפורה הוא מם שיצר איש 

אחד, המתחזק אותו באופן קבוע, לרבות באמצעות 14,000 לייקים בדף הפייסבוק.

בספטמבר נבחר לירן חולצה אפורה לעמוד בקדמת הבמה, ולברך את עם ישראל בשנה 
לירן  זו זכה  נדחף מאחוריו. בתקופה  נפתלי בנט  טובה מטעם משרד הכלכלה, כאשר 

לראיונות באמצעי תקשורת רבים, דבר שהרחיב את החשיפה למם.
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