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 אודות המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה
בביה"ס לתקשורת, אוניברסיטת אריאל

המכון לחקר מדיה חדשים, פוליטיקה וחברה הוא חממה לייזום, ניהול וליווי מחקרים 
ידי  על  נערכים  המחקרים  ובעולם.  בישראל  חדשים  מדיה  של  ההשפעות  אודות  על 
חוקרים מן המרכז האוניברסיטאי וחוקרים חיצוניים שנתמכים על ידי המכון, בסיוע 

סטודנטים מצטיינים.

מאז הקמתו בשנת 2011 תמך המכון בלמעלה ממאה מחקרים, אשר מתוכם התפרסמו 
עד כה כחמישים מאמרים. מחקרי המכון הוצגו בלמעלה משישים כנסים ברחבי העולם. 
תוצרי המכון כוללים גם שתי תכניות רדיו דיוניות, דוחות אשר נערכו עבור ובשיתוף עם 
משרד הכלכלה ומשרד הרווחה, וכן דוחות המדיה השנתיים המסוקרים בהרחבה בכלי 

התקשורת השונים.

תקשורת  מקוון,  ציבורי  בשיח  העוסקים  מחקרים  למצוא  ניתן  המכון  מחקרי  בין 
פוליטית מתווכת מחשב, תקשורת ומחאה, תקשורת שכנועית מקוונת, פערים חברתיים 
ודיגיטליים, השפעות התקשורת החדשה על אמצעי התקשורת המסורתיים- טלויזיה, 
עיתונים ורדיו, תוכן גולשים ועוד. המחקרים משלבים שיטות מחקר מגוונות וחדשניות- 
 )Big Data Analysis( דיגיטליות  מחקר  שיטות  לצד  תוכן  וניתוחי  סקרים  ראיונות, 
וניתוחי רשתות, וכן ניסויי מעבדה, שימוש בטכנולוגיות מעקב עיניים מתקדמות ועוד.
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זו השנה החמישית שבה רואה אור דוח זה, שבו מאוגדים נתונים וניתוחים במגוון רחב 
של נושאים הנוגעים לסדרי היום, לשימושים ולמגמות בתקשורת בישראל. כמו בדוחות 
הקודמים, גם הפעם מוצגים בעמודים אלה הנושאים העיקריים שעמדו על סדר יומה 

של התקשורת הישראלית, וכן תהליכים שונים שעברה התקשורת על ערוציה השונים.

במבט על סדר היום של התקשורת הישראלית בלטו בשנת 2015 כמה נושאים: הבחירות 
לכנסת ה-20, אשר נערכו ב-17 במרץ והקמת הממשלה; המאבק שניהל ראש הממשלה 
הגרעין;  בנושא  איראן  עם  ההסכם  נגד  האמריקנית,  בזירה  בעיקר  נתניהו,  בנימין 
המאבק על מתווה הגז הטבעי; ובשלושת החודשים האחרונים של השנה "אינתיפאדת 

הסכינים" או "אינתיפאדת הבודדים". 

היבטים שונים של כל ארבעת הנושאים הללו עמדו במוקד מחלוקת עמוקה בין קבוצות 
שונות בחברה הישראלית. מחלוקת זו באה לביטוי בדמות שיח עימותי חריף שגלש לא 
פעם לביטויי שנאה, בעיקר ברשתות החברתיות אך גם בזירות אחרות. תופעה זו, שצפה 
ועלתה כבר בשנים קודמות, החריפה בשנת 2015. היא מעוררת דאגה בחוגים רחבים לא 
בשל מגוון הדעות והעדר ההסכמה בנושאים רבים כמקובל במדינה דמוקרטית, אלא 
בסוגיות  מושכל  דיון  מונע  הציבורי,  השיח  את  מדלדל  זה  סגנון  הבוטה.  הסגנון  בשל 
לאלימות   - מילולית  מהתלהמות  להוביל  ועלול  המדינה,  ניצבת  שבפניהם  המרכזיות 
פיזית. לשיח השנאה מוקדש בדוח זה פרק מיוחד, ובמקביל מוזכרת התופעה גם בפרקים 
נוספים. במקביל עוסק הדוח בכמה מפרקיו גם בתופעה שנויה במחלוקת נוספת שבלטה 

בעיקר ברשתות החברתיות ב-2015 – השיימינג, הביוש הפומבי. 

בסדר  העוסקים  הקבועים  הפרקים  בדוח  נכללים  השנה  גם  הקודמות,  בשנים  כמו 
היום של התקשורת, במגמות ובתהליכים, בשימושי המדיה, בשוק הפרסום וכן בחופש 
מעורבות  זה  ובכלל  אלה,  סוגיות  לתקשורת.  הנוגעות  משפטיות  ובסוגיות  העיתונות 
הממשלה בתקשורת, עלו ב-2015 שוב ושוב על סדר היום. בין היתר דובר על מעמדו 
חסר התקדים בעשורים האחרונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפיקוח על חלקים 
מרכזיים בשוק התקשורת הישראלי. נתניהו, המחזיק גם בתיק התקשורת, הוא "השר 
השנייה  הרשות  על   ,)2014 מאז  פירוק  בהליכי  )הנמצאת  השידור  רשות  על  הממונה" 
גם  יונק  התקשורתי  כוחו  ולוויין.  כבלים  לשידורי  המועצה  ועל  ולרדיו  לטלוויזיה 
הוא  בישראל,  ביותר  הגבוה  החשיפה  שיעור  בעל  היום",  "ישראל  שהיומון  מהעובדה 
בבעלות מקורבו שלדון אדלסון. בניגוד לחששות שהובעו בעבר, לא מנע נתניהו ב-2015 
את הענקת רישיון השידור לערוץ 10 ל-15 שנה, אך המהלכים שהחלו ביוזמתו בממשלה 
מעורבותו  עומק  בשל  חששות  מעוררים  השידורים  בשוק  מקיפה  לרפורמה  הנוכחית 

הפעילה. 

לצד נושאים אלה מובאות בעמודים הבאים גם סקירות נרחבות ומעודכנות על נושאים 
ספציפיים בתחום התקשורת. ביניהם: מחקר המבקש להשיב על השאלה אם התקשורת 
היא אכן "שמאלנית" כפי שנטען נגדה, הדפוסים של צריכת המדיה על ידי צעירים ועוד. 

פרק מיוחד מוקדש לשרטוט תמונת מצב של הספר הדיגיטלי בישראל ב-2015.

מבוא
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על התקשורת בישראל בשנת  וניתוחים  דפיו מידע  בין  זה, המאגד  אנו מקווים שדוח 
לחוקרים,  יעיל  עזר  וכלי  מידע  מקור  לו  שקדמו  המהדורות  ארבע  כמו  ישמש   ,2015
מרצים וסטודנטים, ולכל המתעניינים בזירה התקשורתית. נשמח לקבל תגובות והערות 

קוראים.

גם השנה נעזרנו רבות בהכנת הדוח בשיתוף הפעולה עם קבוצת יפעת, ואנו מבקשים 
להביע כאן את תודתנו לעובדי החברה, ובראשם לרביב טל, מנכ"ל Vigo ולשחר גור 
מנהל יפעת מחקרי מדיה. תודה גם לאיתן כסיף, יונתן שלם וואל שפיצר מחברת קנטאר 
מדיה מחקרי TGI, שהעמידו לרשותנו נתונים מהסקרים המקיפים שעורכת החברה. 
תודות לאפי ליניאל, ד"ר טלי תאני-הררי, פרופ' צבי רייך ושרית סמבול על הערותיהם 
המועילות, לרחלי לביא על העריכה הלשונית, ולחן גלעד, עידן כתר, שני טוריאל, טל 
כהן, רעות שכטר, גילית עמר, נוי הלל, שיר ארזואן, לירן גורלי, הילה סמיט ובמיוחד 
ובהכנת  ובניתוחם,  החומרים  באיסוף  הסיוע  על  וגשל-יעקב  ונטע  אברהמי  לרעות 

הפרקים השונים לפרסום.
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אמצעי  של  בתיווכם  ישראל  אזרחי  נחשפו  שאליהם  הבולטים  הנושאים  היו  מה 
הייתה  ועד כמה  בעיתונות?  נרחב  לסיקור  זכו  אירועים  אילו   ?2015 בשנת  התקשורת 
התאמה בין סדר היום של אמצעי התקשורת המסורתיים, בראש ובראשונה העיתונים, 
לבין סדר היום של משתמשי הרשתות החברתיות או כותבי הטוקבקים? פרק זה בדוח 
השנתי מוקדש לשאלות אלה ומציג מגוון של ממצאים הנוגעים לסדר היום התקשורתי. 
באופן  השנה  במשך  שנאגרו  נתונים  על  ובראשונה  בראש  מבוסס  כאן  המובא  המידע 
ממוחשב על ידי חברת יפעת מחקרי מדיה. נבחרו שמות אישים וחברות וכן מונחי מפתח 
שנעשה בהם שימוש נרחב באמצעי התקשורת, ונבדקה תדירות הופעתם על פי חודשי 

השנה, וכן על פי אמצעי התקשורת שבהם הופיעו.

הנושאים הבולטים בסיקור התקשורתי ב-2015

0
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ועדת לוקר ותקציב הביטחון

מעונות ראש הממשלה

החרם על ישראל
הרפורמה ברשות השידור

מינוי מפכ“ל המשטרה

פרשות ניצבי המשטרה

פרשת ישראל ביתנו
פליטים ומסתננים

הפיגועים בפריז
מופעים 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

כלכלי-חברתי
37%

7%

מדיני-ביטחוני
35%

הבחירות לכנסת
21%

משפטי-פלילי

מקור: יפעת מחקרי מדיה

ידי  על  נעשתה  זה  בפרק  מונחים אלה בתקשורת המסורתית המובאת  אזכור  מדידת 
נתונים  מאגר  בישראל  אין  עדיין  שכן  המודפסת,  בעיתונות  הופעתם  תדירות  בדיקת 
מופיעים  לגרפים  )בכיתובים  והרדיו  הטלוויזיה  בשידורי  אזכורים  של  ומלא  מקיף 
נתונים אלה בהגדרה "עיתונות"(. בתחום התקשורת החדשה נמדדו האזכורים בשתי 
פרשנויות  כתבות,  בידיעות,  שהופיעו  מונחים  של  אזכורים  כוללת  האחת  קטגוריות: 
)בכיתובים  הטקסטים  את  ועורכת  הממיינת  מערכת  קיימת  שבהם  באתרים  וטורים 
לגרפים מופיעים נתונים אלה בהגדרה "אינטרנט מערכתי"(. הקטגוריה האחרת כוללת 

בין הבחירות לגל הטרור: סדר היום התקשורתי
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מונחים שהופיעו בטקסטים שהועלו לאינטרנט על ידי גולשים, כגון: סטטוסים ברשתות 
חברתיות, טוקבקים ובלוגים )ההגדרה בכיתובים לגרפים – "אינטרנט חברתי"(. 

לצד אלה נעשה גם ניתוח של תגובות גולשים לאירוע בולט בחלקה האחרון של השנה – 
מתקפת הטרור בפריז ב-13 בנובמבר 2015, שבה נרצחו 130 בני אדם ומאות נפצעו. וכן 

מובאים סיכומי סדר היום השנתי ממקורות נוספים. 

 הבחירות לכנסת ה-20 
והמאבק נגד הסכם המעצמות עם איראן

וזו  ה-20,  לכנסת  הבחירות  מערכת  בסימן  עמדו   2015 שנת  של  הראשונים  החודשים 
דחקה את מרבית הנושאים האחרים מסדר היום התקשורתי. אולם לפחות נושא אחר 
אחד זכה לסיקור בולט ועקבי גם בתקופה זו: ההסכם שהתגבש בין טהרן למעצמות 
בעניין פיתוח הנשק הגרעיני באיראן. אחת הסיבות העיקריות לכך הייתה החלטתו של 
ראש הממשלה בנימין נתניהו בעיצומה של מערכת הבחירות לכנסת להיענות להזמנת 
יושב ראש בית הנבחרים האמריקאי לנאום בקונגרס בוושינגטון נגד ההסכם.1 הנאום, 
שהוצג בתקשורת גם כקריאת תגר על נשיא ארצות הברית ברק אובמה, היה נושא מרכזי 
היועץ  המרכזית,  הבחירות  ועדת  ימים.  באותם  בישראל  והתקשורתי  הפוליטי  בשיח 
המשפטי לממשלה ושופטי בג"ץ אף נדרשו לשאלה אם אין בשידור הנאום מוושינגטון 

בטלוויזיה וברדיו בישראל, כשבועיים לפני ההליכה לקלפי, משום תעמולת בחירות. 

אזכורי איראן בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2015
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גרף מס‘ 2: איראן

אינטרנט חברתיאינטרנט מערכתיעיתונות

3.3.2015
נאום נתניהו 

בקונגרס האמריקאי

14.7.2015
נחתם הסכם וינה בין 

איראן למעצמות

http://elections. .21.1.2015 ,1 אמיר תיבון, "הקונגרס בשירות נתניהו: הוזמן לנאום חודש לפני הבחירות", וואלה

walla.co.il/item/2822053

http://elections.walla.co.il/item/2822053
http://elections.walla.co.il/item/2822053
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ב-16 בפברואר קבע השופט סלים ג'ובראן, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, 
השידור  גופי  ידי  על  ישודר  האמריקאי  הקונגרס  בפני  ישראל  ממשלת  ראש  נאום  כי 
הנתונים לרגולציה בישראל בהשהיה של חמש דקות. בדרך זו יוכלו העורכים הראשיים 
של ערוצי התקשורת למנוע את שידורם של דברים שיהיה בהם משום תעמולת בחירות. 
ב-1 במרץ, יומיים לפני הנאום, דחה בג"ץ עתירה שדרשה למנוע את השידור וקבע כי 
נגד התגרענותה של איראן, היא אירוע  "הופעת ראש הממשלה בקונגרס של ארה"ב, 
בנושא  גם שנוי במחלוקת".2 העניין התקשורתי  תקשורתי מן המדרגה הראשונה אם 
יולי, כאשר נחתם בווינה ההסכם  האיראני דעך לאחר הנאום, אולם התחדש בחודש 
בין איראן לחמש המעצמות ולגרמניה.3 מהשוואת המגמות בשלוש הקטגוריות שנבחנו 
עולה התאמה בנקודות השיא של העיסוק בנושא האיראני הן בתקשורת המסורתית 

והן בחדשה.

המאבק על מתווה הגז

להפיק  זיכיונות  שקיבלו  והישראליות  הבין-לאומיות  החברות  עם  ההסדרים  סוגיית 
גז טבעי ממאגרים שנתגלו בים התיכון זכתה לסיקור בשנים קודמות, בעיקר במהלך 
עבודתן של "ועדת ששינסקי" )2010( ו"ועדת ששינסקי 2" )2014-2013( שבחנו סוגיות 
שונות הנוגעות למיסוי ולתמלוגים בכל הקשור להפקת גז טבעי ונפט בישראל. בחודשים 
הגז  מונופול  לפירוק  הממשלה  של  מהלכים  על  ידיעות  פורסמו   2015 של  הראשונים 
על  הממונה  של  התפטרותו  היה  הסיקור  היקף  את  שהעצים  האירוע  אולם  הטבעי, 
התנגד  גילה   .2015 במאי  גילה,  דיוויד  פרופ'  הכלכלה,  במשרד  העסקיים  ההגבלים 
בעיקר  בהרחבה,  סוקר  ואילך  זה  משלב  לזכייניות.4  הממשלה  שעשתה  לוויתורים 
בעיתונות הכלכלית – "דה מרקר", "כלכליסט" ו"גלובס" – אך גם בעיתונות הכללית, 

מה שזכה להגדרה "מתווה הגז".

בחודש יולי נרשם גידול ניכר בהיקף העיסוק בנושא זה כאשר לאחר לחץ ציבורי הודיע 
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על עריכת שימוע בנושא. עשרות חברות, 
ארגונים ואישים הופיעו בשימוע, שהועבר בשידור חי באינטרנט, והציגו את עמדותיהם 
ובסוף השנה חתם ראש הממשלה  ביחס למתווה.5 המתווה אושר בממשלה באוגוסט 
נתניהו על הפטורים שניתנו לחברות הגז מסעיפים שונים של חוק ההגבלים העסקיים. 
החברתיות  ברשתות  בנושא  בעיסוק  ניכר  גידול  ניכר  השנה  של  האחרונים  בחודשים 
נגד  הציבורית  ההתגייסות  את  משקף  זה  זינוק  החדשות.  באתרי  גולשים  ובתגובות 
שבועות  כמה  במשך  שנערכו  רבות  בהפגנות  בהשתתפות  גם  לביטוי  שבאה  המתווה, 

במוצאי שבת בערים שונות ברחבי הארץ. 

במהלך הדיונים בנושא שבה ועלתה הטענה כי מרבית הציבור איננו בקי בפרטי המתווה 

5 דקות", אתר תקדין,  ישודר בהשהיה של  נאומו של ראש הממשלה בקונגרס האמריקאי  פז, "בג"ץ:  2 אורי ישראל 

www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4904785 .1.3.2015
www.haaretz.co.il/  .14.7.2015 הארץ,  גרעין",  להסכם  הגיעו  והמעצמות  איראן  בווינה:  "היסטוריה  רביד,  ברק   3

news/politics/1.2683102
4 אבי בר-אלי, "'איני יכול עוד': התפטרות דרמטית של דיויד גילה, הממונה על ההגבלים – המכתב המלא", דה מרקר, 

www.themarker.com/news/1.2643938 .25.5.2015
5 אתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGShimuaJuly15Live.aspx 

www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4904785
www.haaretz.co.il/news/politics/1.2683102
www.haaretz.co.il/news/politics/1.2683102
www.themarker.com/news/1.2643938
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGShimuaJuly15Live.aspx
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הכרוכים  והטכנולוגיים  הכלכליים  ההיבטים  לנבכי  לרדת  ומתקשה  ובמשמעויותיו, 
לאזרח  "המדריך  בסגנון  כתבות  בעיתונים  ראו  לפעם  מפעם  הטבעי.  הגז  בהפקת 

הפשוט".6

אזכורי מתווה הגז בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2015

אינטרנט חברתיאינטרנט מערכתיעיתונות
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גרף מס‘ 1: מתווה הגז

25.5.2015
התפטרות הממונה 

על ההגבלים העסקיים

22.7.2015
שימוע ציבורי 

בעניין המתווה

נובמבר
גל הפגנות ברחבי 
הארץ נגד המתווה

16.8.2015
אישור מתווה 
הגז בממשלה

דאעש ואיום הטרור העולמי

המונח דאעש )"המדינה האסלאמית"( חדר בהדרגה לשיח התקשורתי בישראל במהלך 
הן  עקבי  שימוש  בו  נעשה  וב-2015  האסלאמית",  ל"מדינה  במקביל  ו-2014,   2013
והן בתקשורת החדשה. דאעש הוא ארגון מוסלמי סוני הדוגל  בתקשורת המסורתית 
התעצם  הארגון  של  מעמדו  עולמי.  ג'יהאד  שמטרתה  קיצונית  סלפית  באידיאולוגיה 
בסוריה,  א-רקה  העיר  ואת  בעיראק  פאלוג'ה  העיר  את   2014 בראשית  שכבש  לאחר 
שהייתה לבירת "המדינה האסלאמית". הארגון מבוסס על אוכלוסייה סונית-מקומית 

וסיוע של מתנדבים זרים, ועושה שימוש נרחב באינטרנט להפצת סרטוני תעמולה.7 

דאעש הוזכר באמצעי התקשורת בישראל ב-2015 בשלושה הקשרים עיקריים: א. כחלק 
מהדיווחים על המצב בעיראק ובסוריה, שדאעש הצליח להשתלט על חלקים משתיהן 
דאעש  ב.  אלה;  בזירות  נגדו  הבין-לאומי  המאבק  וכן  עצמאיות  ישויות  בהן  ולהקים 
ידיעות  רקע  על  היתר  בין  ישראל,  על מדינת  במכלול האיומים האסלאמיים  כמרכיב 
על פעילותו גם בסיני; ג. אחריותו של הארגון לפיגועים מחוץ למזרח התיכון, ובעיקר 

מתקפת הפיגועים בפריז בנובמבר 2015. 

www.maariv. .12.12.2015 ,6 הדר חורש, "המדריך לאזרח הפשוט: כל מה שרציתם לדעת על מתווה הגז", מעריב

co.il/business/economic/israel/Article-517367. חזי שטרנליכט, "מה זה המתווה הזה? לא מבינים את מתווה הגז 
www.israelhayom..13.8.2015 ,ולמה כולם מדברים על זה? הנה התשובות שיעשו לכם סדר בראש", ישראל היום

co.il/article/306061
www.haaretz.co.il/misc/tags/1.2409034 ,"7 אתר "הארץ

www.maariv.co.il/business/economic/israel/Article-517367
www.maariv.co.il/business/economic/israel/Article-517367
www.haaretz.co.il/misc/tags/1
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בחודשים יוני ויולי 2015 חלה עלייה בעניין התקשורתי והציבורי בישראל בדעאש, בין 
היתר על רקע סרטים שהפיץ הארגון שכללו הוצאות להורג בשיטות שונות,8 וידיעות על 
התעצמות כוחו בחצי האי סיני.9 השיח התקשורתי והציבורי בעניין דאעש הגיע לשיאו 
אדם  בני   130 נרצחו  שבהן  בפריז,  אתרים  בכמה  הטרור  התקפות  בעקבות  בנובמבר, 

ומאות נפצעו, ולאחר שהארגון קיבל על עצמו את האחריות למתקפה.10

אזכורי דאעש בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2015
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אינטרנט חברתיאינטרנט מערכתיעיתונות

יוני
זעזוע מהצגת סרטוני 

הוצאות להורג ע"י דאעש

13.11.2015
פיגועי דאעש בפריז 

130 הרוגים

הפיגועים בפריז – ותגובות הגולשים בישראל

המתקפה המשולבת של דאעש בפריז התבצעה כחודש וחצי לאחר שבישראל ובשטחים 
"אינתיפאדת  "אינתיפאדת הסכינים",  לכינויים  הפיגועים שזכה  גל  שבשליטתה החל 
בפריז,  הפיגועים  לפני  יומיים  לכך,  קשר  ללא  השלישית.  האינתיפאדה  או  הבודדים" 
אישר האיחוד האירופי הנחיות חדשות לסימון מוצרים תוצרת ההתנחלויות. בבריסל 
הישראלי  בציבור  וחלקים  ישראל  ממשלת  בעיני  אך  טכני"  כ"צעד  ההחלטה  הוצגה 
היא נתפסה כצעד אנטי ישראלי. נטען גם כי מדובר באפליה נגד ישראל, שכן האיחוד 

האירופי לא נקט צעדים דומים בכ-200 סכסוכים טריטוריאליים אחרים בעולם.11 

על רקע זה בחרנו לבחון את תגובותיהם של גולשים ישראלים לידיעות שפורסמו באתרי 
חדשות בארץ לידיעות מיד לאחר הפיגועים בפריז.12 ממצאי הבדיקה מעלים כי בשלושה 

http://  .23.6.2015 וואלה,  חדש",  מחריד  סרטון  פרסם  דאעש   :RPG-ב להורג  והוצאה  המונית  "הטבעה  לדוגמה:   8

news.walla.co.il/item/2866338
http://10tv.nana10. .3.7.2015 ,10 9 לדוגמה: אלון בן-דוד, "פרופיל דאעש בסיני: כמה גדול האיום על ישראל?", נענע

co.il/Article/?ArticleID=1135429
www.ynet.co.il/  .14.11.2015 ,Ynet וננצח",   – במלחמה  אנחנו  צרפת:  נשיא  אחריות.  לקח  "דאעש   10

articles/0,7340,L-4725274,00.html
http://news.walla.co.il/  .11.11.2015 וואלה,  מההתנחלויות",  מוצרים  לסימון  הנחיות  אימץ  האירופי  "האיחוד   11

item/2905780
12 נבחנו תגובות גולשים לידיעות הבאות: "מתקפת טרור בפריז: 127 נרצחו, עשרות נפצעו, מופע רוק הפך למרחץ דמים", 

בפריז:  פיגועים  בסדרת  הרוגים  "כ-120   ;www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4725189,00.html  .14.11.2015 ,Ynet

http://news.walla.co.il/item/2866338
http://news.walla.co.il/item/2866338
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1135429
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1135429
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4725274,00.html
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4725274,00.html
http://news.walla.co.il/item/2905780
http://news.walla.co.il/item/2905780
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4725189,00.html
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של  לאידם  שמחה  הייתה  ביותר  הפופולרית  התגובות  קטגוריית  שנבדקו,  מהאתרים 
מאלף  יותר  מכלל  כ-35%  לאירוע  התייחסו  כך  בכלל.  והאירופאים  בפרט  הצרפתים 
34% מכ-300 המגיבים באתר וואלה! ו-24% מכלל כ-120  ,Ynet הטוקבקיסטים באתר
זו לא הייתה הקטגוריה המובילה היה אתר  מגיבים באתר מאקו. האתר היחיד שבו 
"הארץ", שבו רק כ-15% מ-108 המגיבים ביטאו שמחה לאיד. הקטגוריות הבולטות 
האחרות היו: ביטויים אנטי אסלאמיים, השוואה למצב בישראל והבעת צער על הפיגוע 

ועל החללים.

תכני הטוקבקים בכתבה ב-Ynet אודות הפיגועים בפריז
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יותר ממאה נרצחו באולם מופעים", וואלה!, http://news.walla.co.il/item/2906493 .14.11.2015; "מתקפת הטרור 
www.mako.co.il/news-world/international-q4_2015/Article-  .13.11.2015 מאקו,  אתר  הרוגים",   128 בפריז: 
0da0d0a90920151004.htm; "ראש ממשלת צרפת: נרקמות מזימות נוספות לפיגועים במדינה וברחבי אירופה" )מקבץ 

.www.haaretz.co.il/news/world/europe/LIVE-1.2775859 .15.11.2015 ,ידיעות(, הארץ

http://news.walla.co.il/item/2906493
www.mako.co.il/news-world/international-q4_2015/Article-0da0d0a90920151004.htm
www.mako.co.il/news-world/international-q4_2015/Article-0da0d0a90920151004.htm
www.haaretz.co.il/news/world/europe/LIVE-1.2775859
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תכני הטוקבקים בכתבה באתר הארץ אודות הפיגועים בפריז
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תכני הטוקבקים בכתבה בוואלה אודות הפיגועים בפריז
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תכני הטוקבקים בכתבה ב-MAKO אודות הפיגועים בפריז
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פירוק רשות השידור ועתיד השידור הציבורי

ולהקים במקומה  והכנסת לסגור את רשות השידור  בשנה שלאחר החלטת הממשלה 
העיכובים  נוכח  היתר  בין  בנושא,  החדשותי  הסיקור  נמשך  חדש  ציבורי  שידור  גוף 
לרשות  ההתייחסויות  בכמות  לביטוי  שבאו  כפי  הציבור,  תגובות  ההחלטה.  במימוש 
מרץ  בחודש  הקודמת.13  השנה  של  לזה  דומה  בהיקף  היו  החברתיות  ברשתות  שידור 
דווח בתקשורת על ביקורת קשה של עובדי רשות השידור, ובסרטון תעמולה של הליכוד 
לקראת הבחירות הם הושוו עם עובדי הנמלים למחבלי חמאס. הסרטון הוסר בעקבות 
למנכ"ל  קובלנץ  אלדד  של  במינויו  גם  התקשורת  עסקה  זה  למועד  סמוך  הביקורת.14 
הזמני של הרשות בפירוק. קובלנץ, מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית היה בעבר מנהל גלגלצ. 
היה  שאמור  ההשתקה"  "סעיף  נגד  למאבק  גם  השנה  בהמשך  הוענק  נרחב  15סיקור 

לאסור הבעת דעה על ידי שדרים, ובוטל בסופו של דבר בהנחיית ראש הממשלה נתניהו, 
המכהן גם כשר התקשורת.16 

http://aunmedia.org/ 13 על תגובות הציבור להחלטה על סגירת רשות השידור ראו בדוח השנתי 2014, עמ' 22-18, 

sites/default/files/research/MediaReport2014.pdf
www.globes.co.il/news/article. .5.3.2015 ,14 לי-אור אברבך, "זעם ברשות השידור על התשדיר של הליכוד", גלובס

aspx?did=1001016298
www.ynet.co.il/ .8.3.2015 ,Ynet השידור",  רשות  למנכ"ל  מונה  קובלנץ  אלדד  הבחירות:  "לפני  בוקר,  רן   15

articles/0,7340,L-4634568,00.html
16 אופיר דור, "ועדת השרים אישרה את מחיקת 'סעיף ההשתקה' של עיתונאי רשות השידור", כלכליסט, 19.10.2015. 

www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3671355,00.html

http://aunmedia.org/sites/default/files/research/MediaReport2014.pdf
http://aunmedia.org/sites/default/files/research/MediaReport2014.pdf
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001016298
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001016298
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4634568,00.htm
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4634568,00.htm
www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3671355,00.html
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אזכורי רשות השידור בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2015
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בר רפאלי

אחד האירועים שאיננו בעל אופי מדיני-ביטחוני או חברתי שזכה לחשיפה תקשורתית 
עזרא.  עדי  העסקים  איש  עם  רפאלי  בר  הדוגמנית  של  חתונתה  היה  ב-2015  נרחבת 
שנויה  להחלטה  הודות  היתר  בין  החדשות,  בעמודי  נרחב  לסיקור  זכתה  החתונה 
במחלוקת של הרשות לתעופה אזרחית לאסור טיסה מעל השטח שבו תיערך החתונה, 
כדי למנוע צילומי פפרצ'י אוויריים. שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ ביטל 
ה-30  הולדתה  ביום  חתונה,  במועד  העיתונות  עסקה  לכן  קודם  עוד  ההחלטה.17  את 
של רפאלי ובאירועים שבהם השתתפה. בדצמבר גבר שוב העניין התקשורתי ברפאלי, 

כאשר פורסם כי היא חשודה בהעלמות מס בהיקף של מיליוני שקלים. 18 

תקשורת על תקשורת: פייסבוק ואינסטגרם

הרשת החברתית פייסבוק הפכה, כמעט מאז הקמתה, לא רק לערוץ תקשורת מרכזי, 
אלא גם למדיום הזוכה לסיקור משמעותי בערוצי תקשורת אחרים. הזינוק הדרמטי 
מאז  הגולשים,  ובין  החברתיות  ברשתות  בעיקר  פייסבוק,  אודות  על  השיח  בהיקף 
ראשית אוקטובר קשור בראש ובראשונה לגל הטרור הפלסטיני אשר פרץ בתקופה זו. 
הזיקה לאירועי הטרור קשורה לשתי סוגיות: האחת נוגעת בידיעות בדבר תרומתם של 
פרסומי הסתה בפייסבוק בערבית לעידוד יציאת צעירים וצעירות פלסטינים לפיגועים 
נגד ישראלים; השנייה, לדיון התקשורתי על אופי "שיח השנאה" הקיצוני והמקוטב בין 
ישראלים, בעיקר בפייסבוק. בהקשר זה יש לציין כי ניתוח תוכן כמותי של האייטמים 
העיתונים  בששת  ופורסמו  החברתיות  לרשתות  התייחסות  שהכילו  החדשותיים 
המודפסים בישראל במהלך מבצע צוק איתן בקיץ 2014 העלה שהעיתונות מסגרה את 
הרשתות החברתיות בראש ובראשונה כמרחבים לשיח שנאה והפצת שמועות ומידע לא 

מאומת.19 

במקביל עולה מממצאי יפעת מחקרי מדיה כי ב-2015 חל גידול של כ-10% באזכור של 
הפיכתה של הרשת  לצד  "אינסטגרם" באמצעי התקשורת השונים.  הרשת החברתית 
כדי  גם  ברשת  האחרונים  נעזרים  המסורתיים,  התקשורת  אמצעי  עבור  מידע  למקור 
להתחבר בעיקר לקהלי יעד צעירים. מרבית אמצעי התקשורת הללו מנהלים חשבונות 
אינסטיגרם, שבהם מתפרסמים תצלומים חדשותיים מעוררי רגש ועניין, כדוגמת פיצוץ 
"גשר מעריב" או אירועי הטרור בפריז. כך, לדוגמה, היו ל"ידיעות אחרונות" בסוף 2015 
כ-31,000 עוקבים, ל"פנאי פלוס" 42,000, ל"לאישה" 15,000, ל"את" 23,400 ול"הארץ" 

כ-4,000. 

17 זוהר בלומנקרנץ, "בעקבות הביקורת הציבורית: השמיים נפתחים מעל אזור חתונת בר רפאלי", דה מרקר, 20.9.2015.

www.themarker.com/news/1.2734324
18 ערן סויסה וחזי שטרנליכט, "בר רפאלי חשודה בהעלמת מס של יותר ממיליון שקלים", ישראל היום, 17.12.2015. 

www.israelhayom.co.il/article/339661
פייסבוק בעיתונות המרכזית במבצע צוק איתן, מגזין איגוד האינטרנט,  19 אזי לב-און, הרשת הלא חברתית? מסגור 

https://www.isoc.org.il/magazine/magazine16_1.html

www.themarker.com/news/1.2734324
www.israelhayom.co.il/article/339661
https://www.isoc.org.il/magazine/magazine16_1.html
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אזכורי פייסבוק בתקשורת המסורתית והחדשה בשנת 2015
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גרף מס‘ 6: פייסבוק
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מובילים בחשיפה: אנשי השנה בתקשורת 

ראש  הייתה  ב-2015  בתקשורת  אזכורים  של  ביותר  הגדול  למספר  שזכתה  האישיות 
הממשלה בנימין נתניהו. כך עולה מדירוג שערכה חברת יפעת מחקרי מדיה, בהסתמך 
הרדיו.  ובתחנות  הטלוויזיה  בערוצי  אינטרנט,  באתרי  בעיתונות,  אישים  אזכורי  על 
נתניהו זכה ב-132,686 אזכורים באמצעי התקשורת השונים. במקום השני שר האוצר 
משה כחלון )79,567 אזכורים(, בשלישי שר החינוך נפתלי בנט )52,498( וברביעי מנהיג 
"יש עתיד" יאיר לפיד )49,026(. ראש האופוזיציה יצחק הרצוג נמצא במקום השמיני, 

ולו 38,787 אזכורים.

בין 100 האישים הבולטים בתקשורת 57 הם פוליטיקאים, נתון המצביע לדברי שחר גור, 
מנהל יפעת מחקרי מדיה על שליטת השיח הפוליטי בתקשורת. חלק מנוכחות גבוהה זו 
אפשר לייחס למערכת הבחירות שנערכה בשנה זו ועמדה בראש סדר היום התקשורתי 
גוש  עם  נמנים  גבוהה  לחשיפה  שזכו  מהפוליטיקאים   63% השנה.  של  הראשון  ברבע 
הימין, ו-37% מייצגים את גוש המרכז-שמאל. האישה שהגיעה למקום הגבוה ביותר 
היא שרת התרבות והספורט מירי רגב )29,428 אזכורים( שמוקמה במקום העשירי, לפני 
מנהיג "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן )מקום 11(, שר הביטחון משה יעלון )מקום 12( 
ונשיא המדינה ראובן ריבלין )מקום 13(. החלוקה מגדרית; 75% מהאישים הבולטים 
המונים  ישראל,  של  הערבים  אזרחיה  של  ייצוגם  נשים.  ו-25%  גברים  הם  בתקשורת 
ביותר בשיח התקשורתי: רק שלושה ערבים,  כ-20% מאוכלוסיית המדינה, מצומצם 
חברי הכנסת חנין זועבי, אחמד טיבי ואיימן עודה, נכללים ברשימה. האישיות המדינית 
אובמה.  ברק  הברית  ארצות  נשיא  הוא  ברשימה  להימנות  זכתה  אשר  היחידה  הזרה 
ברשימה נכלל גם אזרח אמריקני נוסף, איש העסקים שלדון אדלסון, שבעלות משפחתו 

העיתון "ישראל היום". 
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פרט לאדלסון נכללו ברשימה ארבעה אנשי עסקים נוספים: רמי לוי, יצחק תשובה, נוחי 
ייצוג נרחב יותר ברשימת המאה יש לאנשים הממלאים תפקידים  דנקנר ועידן עופר. 
)מקום  שפירא  חיים  המדינה  מבקר  ביותר  בולטים  בהם  הציבורי.  בשירות  בכירים 
חמישי ברשימה( והיועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין )מקום 6(, מיקום המעיד 
על ההיקף הרחב של הסיקור התקשורתי ב-2015 בנושאים פליליים ובפרשיות שחיתות. 
קרנית  ישראל  בנק  נגידת  בהם   – הכלכלה  בתחום  רגולטורים  של  ברשימה  נוכחותם 
פלוג, הממונה לשעבר על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה, הממונה על שוק ההון דורית 
 – פרקש  אורית  החשמל  רשות  יו"ר  לוי,  אמיר  באוצר  התקציבים  אגף  ראש  סלינגר, 
מעידה על העיסוק הנרחב, בראש ובראשונה בעיתונות הכלכלית, במהלכים כלכליים-

רגולטוריים וברפורמות שונות. 

בקטגוריה של אנשי תרבות זכו לשיעורי חשיפה גבוהים ונכללו ברשימה הדוגמנית בר 
רפאלי )מקום 41 ברשימה( וכן אייל גולן, שלמה ארצי, ריטה, יהודה לוי, גיא פינס, משה 
פרץ, חיים כהן, אביב גפן, אסי עזר, יהורם גאון, ושרית חדד. הסופר היחיד ברשימה 
וגיא  וילנאי  אורלי  התקשורת  אנשי  ברשימה  נכללו  כן  ה-95.  במקום  עוז,  עמוס  הוא 
מרוז, אברי גלעד, רביב דרוקר, בן כספית, עמית סגל, יונית לוי, אילה חסון, דן מרגלית, 
את  כוללת  איננה  התקשורת  אנשי  של  חשיפתם  כי  יצוין  חודורוב.  ומתן  נויבך  קרן 
אזכור שמותיהם בארגונים שבהם הם מועסקים. בתחום הספורט זכו לחשיפה גבוהה 

בתקשורת ערן זהבי, דיוויד בלאט ויוסי בניון.

אנשי השנה בתקשורת

היקף הסיקוראישיותדירוג

132,686בנימין נתניהו1

79,567משה כחלון2

52,498נפתלי בנט3

49,026יאיר לפיד4

48,339יוסף שפירא5

46,628יהודה וינשטיין6

44,998אריה דרעי7

38,787יצחק הרצוג8

31,721גלעד ארדן9

29,428מירי רגב10

29,012אביגדור ליברמן11

27,755משה יעלון12

25,623רובי ריבלין13

25,022איילת שקד14

23,652אורי אריאל15
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היקף הסיקוראישיותדירוג

22,919יובל שטייניץ16

22,383ישראל כץ17

20,833ברק אובמה18

19,222ציפי לבני19

17,945יעקב ליצמן20

17,910סילבן שלום21

16,887שלי יחימוביץ`22

15,930משה גפני23

15,128יואב גלנט24

14,759ניר ברקת25

14,143איתן כבל26

14,115קרנית פלוג27

13,907זהבה גלאון28

12,630רמי לוי29

12,329שמעון פרס30

11,976יצחק תשובה31

11,955זאב אלקין32

11,625אורן חזן33

11,322יריב לוין34

10,776חיים כץ35

10,706שרה נתניהו36

10,112יולי אדלשטיין37

9,808ערן זהבי38

9,568אמיר לוי39

9,512ינון מגל40

9,183בר רפאלי41

9,093גדי איזנקוט42

8,996ציפי חוטובלי43

8,905צחי הנגבי44

8,882אבי ניסנקורן45

8,839אופיר אקוניס46

8,588אבי גבאי47
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היקף הסיקוראישיותדירוג

8,472גדעון סער48

8,180איל גולן49

7,897מרים נאור50

7,858דני דנון51

7,756סתיו שפיר52

7,468דויד גילה53

7,404חנין זועבי54

7,199דיויד בלאט55

6,767גילה גמליאל56

6,682עמיר פרץ57

6,661דורית סלינגר58

6,627בני גנץ59

6,556ריטה60

6,385בני בגין61

6,359אחמד טיבי62

6,127איימן עודה63

6,069רון חולדאי64

5,998שרון גל65

5,802שי פירון66

5,772יעל גרמן67

5,606בצלאל סמוטריץ68

5,585מרב מיכאלי69

5,149אורלי וגיא70

5,119דב חנין71

5,085נוחי דנקנר72

4,892תמר זנדברג73

4,804אברי גלעד74

4,621יוסי בניון75

4,382ברוך מרזל76

4,345רביב דרוקר77

4,343בן כספית78

4,271עמית סגל79
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היקף הסיקוראישיותדירוג

4,189יהודה לוי80

4,165מיקי זוהר81

3,931קארין אלהרר82

3,856גיא פינס83

3,691עידן עופר84

3,554שלדון אדלסון85

3,397שלמה ארצי86

3,266אורית פרקש87

3,241משה פרץ88

3,189יונית לוי89

3,076חיים כהן90

3,028אילה חסון91

2,918אביב גפן92

2,911דן מרגלית93

2,867אסי עזר94

2,786עמוס עוז95

2,753ירון זליכה96

2,748קרן נויבך97

2,675יהורם גאון98

2,666שרית חדד99

2,578מתן חודורוב100

מקור: יפעת מחקרי מדיה

החיפושים של השנה

ברשת  לחיפוש  הפופולריים  המונחים  היו  אלה  "גוגל"  חברת  שפרסמה  נתונים  פי  על 
בישראל בשנת 2015:

"אלנבי 40" )שמו של המועדון התל-אביבי שבו צולם סרטון המתעד יחסי מין על . 1
הבמה בעת מסיבה במקום(.

בחירות 2015.. 2

בר רפאלי חתונה.. 3
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לדין . 4 עומד  בצפת.  האר"י"  "אורות  הגבוהה  הישיבה  )מייסד  שיינברג  עזרא  הרב 
בעברות של אונס ועבירות נוספות(.

דאעש. . 5

גל בק )הצעיר שנהרג בתאונת דרכים ב-2005, וב-2015 שודר תחקיר בערוץ 1 על . 6
החלטות שנויות במחלוקת שהביאו לכך שהנהגת שפגעה בו לא הועמדה לדין(.

שארלי הבדו )השבועון הסטירי הצרפתי. בהתקפת טרור במערכת העיתון בינואר . 7
2015 רצחו קיצונים אסלאמיים עשרה עיתונאים ושני שוטרים(.

סינמה סיטי ירושלים.. 8

נפאל )באפריל התחוללה במדינה זו רעידת אדמה רבת עוצמה שבה נהרגו כ-9,000 . 9
בני אדם בהם המטייל הישראלי אור אסרף ז"ל(.

חברת . 10 של  סרטון  נחשף  )בנובמבר  גת  בקריית  הנבנית  חדשה  שכונה  גת.  כרמי 
המזרח.  עדות  בני  נלעג  באופן  הוצגו  שבו  זו,  בשכונה  הבונה  "באמונה",  הנדל"ן 

החברה התנצלה(
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זה מוקדש לסקירת ההתפתחויות החשובות שהתחוללו השנה בשוק התקשורת  פרק 
בישראל על ענפיו השונים, תוך שימת דגש על מאפייני השימוש והצריכה של המדיה. 
הקודמים:  בדוחות  שהוצגו  המגמות  בהמשך  התקשורת  תחום  התאפיין  השנה  גם 
וגיוון  העמקה  מהרחבה,  בעיקר  הנובעים  ותרבותיים  חברתיים  כלכליים,  שינויים 
השימוש בטכנולוגיות הדיגיטליות. נוכח ההיקף הגדול ורב הפנים של תהליכים אלה, 
המתבטאים כמעט בכל תחומי החיים, יש קושי לעקוב אחריהם, לתעד אותם ובעיקר 
לקבל נתונים כמותיים מלאים שלהם. חלק ניכר מהנתונים הנכללים בפרק זה מבוססים 
על סקרים, אשר יש להתייחס למגבלותיהם הן בבחירת המדגמים, הן בניסוח השאלות 
והן בנכונות המשיבים למסור מידע מלא. עם זאת, המכלול הרחב של נתונים מסקרים 

שונים מאפשר לשרטט את תמונת שימושי התקשורת בשנה זו ברזולוציה נאותה. 

האינטרנט: כ-6 מיליון משתמשים

על פי דוח בזק על מצב האינטרנט בשנת 2015, מספר המשתמשים באינטרנט בישראל 
הממוצע  הפס  ורוחב  לעלות,  המשיך  הגלישה  קצב  מיליון.1  כ-6.3  על  זו  בשנה  עמד 
באינטרנט הנייח עמד על 50 מגה, עלייה של 25% בהשוואה ל-2014. הגולש הממוצע 
 40% של  עלייה  ג'יגה,  כ-3  של  בנפח  קבצים  נייח  לאינטרנט  יום  מדי  בממוצע  הוריד 
וסרטונים  תמונות  של  ובאחסון  בגיבוי   17% של  גידול  ניכר  שעברה.  לשנה  בהשוואה 

בענן, ו-54% מהנשאלים בסקר בזק משתמשים בטכנולוגיית גיבוי זו. 

על פי ממצאי הסקר, הצפייה בווידאו הפכה ב-2015 לשימוש מרכזי ביותר באינטרנט: 
84% מהנשאלים דווחו שצפו ברשת בסרטים, בסרטונים ובתכניות טלוויזיה, בהשוואה 
ל-75% ב-2014. 14% עשו זאת באמצעות הסמארטפון, בהשוואה ל-8% בלבד ב-2014. 

54% מהצופים בווידאו באינטרנט ציינו כי הם צפו גם בתכנים פיראטיים.

הרשתות החברתיות

גם בשנת 2015 המשיכו הרשתות החברתיות להיות ערוץ תקשורת מרכזי, שבו משתתפים 
במקביל אזרחים מהשורה, חברות מסחריות, אישים פוליטיים, גופים ציבוריים, ארגוני 
המשיכה  שלה,  הפופולריות  דעיכת  על  תחזיות  למרות  נוספים.  ושחקנים  תקשורת 
פייסבוק להיות הבולטת ברשתות אלה בישראל. על פי סקר "בזק" בקרב בני 18 ומעלה, 
80% נמצאים בפייסבוק, 75% בוואטסאפ ו-22% בגוגל +. בקרב בני נוער בגילאי 13 עד 
17 נמצאת ואטסאפ במקום הראשון )80%( ואחריה פייסבוק )60%( ואינסטגרם )51%(. 
)Snapchat(2 המאפשרת  פופולריות )35%( גם הרשת סנאפצ'ט  נוער צוברת  בני  בקרב 

.www.bezeq.co.il/gallerypress/28_12_2015 .28.12.2015 ,1 "החיים בעידן הדיגיטלי – סיכום שנת 2015", דוח בזק 

לעומת זאת ציין האתר Internet World Stats כי בסוף נובמבר 2015 היו בישראל 5,928,772 משתמשים באינטרנט, 
Internet Usage in the Middle East, www.internetworldstats.com/ המדינה  אוכלוסיית  מכלל  כ-74.7%  שהם 

stats5.htm
http://goo.gl/Je9x6I .2.1.2014 ,2 חגית גינצבורג, "לשלוח תמונה ולנוח", מגזין מאקו

שימושי המדיה בישראל 2015 – נתונים ומגמות

www.bezeq.co.il/gallerypress/28_12_2015
www.internetworldstats.com/stats5.htm
www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://goo.gl/Je9x6I
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שיגור צילומים וסרטונים, הנמחקים מן המכשיר הקולט כעשר שניות לאחר שהנמענים 
נחשפים אליהם. על מעמדה של ואטסאפ מצביע גם סקר בזק, שעל פיו 81% מהנשאלים 
השיבו כי לא היו מוכנים לוותר על אפליקציה זו. 61% אמרו שלא היו מוכנים לוותר על 

אפליקציית הניווט לרכב "וייז", ו-34% לא יוותרו על ג'ימייל ופייסבוק.3 

בפייסבוק היו חברים ב-2015 יותר מארבעה מיליון ישראלים, ואפשר שהמספר מגיע 
ביותר בפייסבוק בישראל  ומעלה, קבוצת הגיל הפעילה   18 בני  לכ-4.4 מיליון.4 בקרב 
היא זו של בני ובנות 25 עד 34, כך על פי נתוני audience insight של הרשת החברתית 
שהוצגו בסיכום השנה על ידי חברת פיאלקוב דיגיטל. 71% ממשתמשי הרשת הבוגרים 
הם סטודנטים או בוגרי מוסדות אקדמיים, 26% הם בוגרי תיכון ו-3% הם בוגרי בתי 
ספר יסודיים בלבד. שיעור הבוגרים הגולשים לפייסבוק באמצעות טלפונים סלולריים 
או טאבלטים הגיע בשנה זו ל-43% מכלל הגולשים, בהשוואה ל-23% בשנה הקודמת. 
שיעור הגולשים ממחשבים נייחים או ניידים בלבד ירד בשנה זו מ-16% ל-10%. 47% 
הלייקים  למספר  שזכו  הפייסבוק  דפי  מובייל.  ממכשירי  והן  ממחשבים  הן  גולשים 
הגדול ביותר ב-2015 היו Ynet, הצינור, וואלה! חדשות, המשחק טקסט הולדם פוקר, 

ידיעות אחרונות, מאקו, סופר-פארם, צה"ל, רשת וישראל היום.5 

ועדכוני  התראות  באמצעות  שלהם  החדשות  את  ב-2015  צרכו  ישראלים  ויותר  יותר 
Push וכן באמצעות פוסטים בפייסבוק. כ-68% מבני 13 עד 34 וכ-50% מבני 35 ומעלה 
ציינו שהם קוראים חדשות באמצעות הפניות המגיעות אליהם מפייסבוק, מיישומונים 
סלולריים או מווטסאפ. פייסבוק הפך גם לערוץ חשוב לצריכת החדשות של בני הנוער, 
וכשליש מהנוער, 32% מהנשאלים, ציינו את צריכת החדשות ברשת החברתית כפעילות 

עיקרית בעבורם.

כלפי המעמד הדומיננטי שרכשה  ושיווק  נשמעה דאגה מפי אנשי תוכן  במהלך השנה 
לעצמה פייסבוק והתלות של אתרי תוכן רבים ברשת החברתית. "מארק צוקרברג אמר 
פעם שפייסבוק תהיה אינטרנט בתוך אינטרנט. אבל האינטרנט שלו כבר מתחיל לבלוע 
את האינטרנט הגדול. פייסבוק שולטת בתחום התוכן ולאט לאט מזנבת בטלוויזיה עם 
דגש על הווידיאו", אמר בדצמבר שגיא חמץ, מנכ"ל בלינק.6 במקביל נמתחה ביקורת 
על הרשת החברתית על כך שלמרות מקומה החשוב בשיח הציבורי והמסחרי היא אינה 
מפעילה שירות לקוחות באמצעות טלפון או דוא"ל, כמקובל במרבית החברות הנותנות 
שירות לציבור. למשתמשי הרשת אין דרך לתקשר ישירות עם מנהלי פייסבוק בישראל 

לצורך בקשות להסרת תוכן פוגעני.7

3 "החיים בעידן הדיגיטלי – סיכום שנת 2015", דוח בזק.

Internet World Stats. Internet Usage in the Middle East, www.internetworldstats.com/stats5.htm 4

פייסבוק,  של   Audience Insight נתוני  על  )מבוסס  אינפוגרפיקה"   – בישראל  פייסבוק  משתמשי  "סטסטיסטיקות   5

www.fialkov.co.il/facebook/infographic-  .17.1.2016 דיגיטל,  פיאלקוב  ומעלה(,   18 מגיל  משתמשים  על 
facebookisrael-2015

www.themarker.com/  .28.12.2015 מרקר,  דה  התוכן",  אתרי  על  גדול  הכי  האיום  היא  "פייסבוק  טוקר,  נתי   6

advertising/1.2808834
http://goo.gl/e17H8i .10.6.2015 ,7 יאיר מור, "פשרה בין מנכ"לית פייסבוק ישראל לעו"ד גיא אופיר", נקסטר

www.internetworldstats.com/stats5.htm
www.fialkov.co.il/facebook/infographic-facebookisrael-2015
www.fialkov.co.il/facebook/infographic-facebookisrael-2015
www.themarker.com/advertising/1.2808834
www.themarker.com/advertising/1.2808834
http://goo.gl/e17H8i
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הרשתות החברתיות ומערכת הבחירות

מערכת הבחירות שקדמה להליכה לקלפי במרץ 2015 התאפיינה במקומה המרכזי של 
פי  על  השונות.  המפלגות  של  והגיוס  הארגון  התעמולה,  בפעולות  החדשה  התקשורת 
שליש  כי  נמצא  הבחירות  מערכת  בראשית   ,2014 בסוף  בזק  דוח  עבור  שנערך  הסקר 
מהציבור, 33% מהנשאלים , עקבו אחרי פוליטיקאים ברשתות החברתיות. 20% עשו 
שבהם  באירועים  פיזית  בנוכחות   4% ורק  העיתונות,  או  הטלוויזיה  באמצעות  זאת 
השתתפו פוליטיקאים, כדוגמת חוגי בית, אספות בחירות וכדומה8. גם בסקר בזק שנערך 
בנובמבר 2015 בלט מקומן המרכזי של הרשתות החברתיות בשיח הפוליטי בישראל לא 
אחרי  עוקבים   30% בנושא:  בהתעניינות  ירידה  יש  כאשר  גם  אלא  בחירות,  בעת  רק 

פוליטיקאים ברשתות החברתיות, 9% בטלוויזיה או בעיתון ו-3% באירועים.9 

בפייסבוק.  נוכחות  הייתה  הבחירות  במערכת  שהתמודדו  הרשימות   25 מתוך  ל-23 
בחודש וחצי שבין הגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית עד לבחירות 
עצמן היו למעלה ממיליון לייקים, תגובות ושיתופים באתרי המפלגות. לכך יש לצרף 
ריאליים  במקומות  מתמודדים  של  הפייסבוק  בדפי  כאלה  פעולות  מיליון  מחצי  יותר 

במפלגות השונות.10 

בעוד שבבחירות 2013 בלטה מפלגת "יש עתיד" בראשות יאיר לפיד בשימוש שעשתה 
באינטרנט, ב-2015 היה זה הליכוד, שאף מינה כאחראי על הפרסום במטה הבחירות את 
רמי יהודיחה, איש פרסום שעוסק בפרסום דיגיטלי. לדבריו הליכוד הבין את מרכזיות 
הזו  שבזירה  העובדה  לצד  דיגיטל".  זה  "הכול  בלשונו  או  הפוליטי,  בשיח  האינטרנט 
מתנהל השיח, הוא גם מאפשר לייצר מעורבות וקשר דו-סטרי ולמדוד את הממצאים 
טוב יותר. "בכל פוסט או סרטון צבענו את הקהלים שנכנסו, שעשו לייקים, שהעירו, 
ועשינו רי-טרגטינג. התעקשתי שננתח גם את הסנטימנט, כלומר לקרוא את התגובות 
לפוסטים ובהתאם לזה לייצר את התגובה הבאה. ניהלנו מערכת יחסים עם כל אדם 
שעשה לייק או העיר הערה, באמצעות הכלים הדיגיטליים, עד היום האחרון. הוצאנו 
את רוב הכסף שלנו על האנשים הרלוונטיים, שיש הסיכוי הכי גבוה שהם יצביעו לנו", 

אמר לאחר הבחירות11. 

המרכיב המרכזי בתעמולת הבחירות היו סרטוני וידיאו שרובם הועלו תחילה ברשת. 
גם  שודרו  אשר  נתניהו,  בנימין  השתתף  שבהם  הומוריסטיים  סרטונים  ביניהם  בלטו 
באסטרטגיה  ובעולם.  בארץ  רבות  לתגובות  וזכו  בטלוויזיה,  החדשות  במהדורות 
דומה נקט גם נפתלי בנט, יושב ראש "הבית היהודי". האחרון בלט גם ביכולתו לייצר 
מעורבות )Engagement( – תגובות, לייקים ושיתופים – בהיקף ניכר הודות לסרטונים 
 Vigo חברת  ידי  על  הבחירות  מערכת  ניטור  שלו.12  הפייסבוק  לדף  שהעלה  האישיים 
מקבוצת יפעת העלה כי סרטון הבחירות הנצפה ביותר היה "הבייביסיטר" של נתניהו, 

8 דוח בזק, 2014, צוטט בדוח התקשורת בישראל 2014, עמ' 30.

9 "החיים בעידן הדיגיטלי – סיכום שנת 2015", דוח בזק.

 Normalizing or Equalizing: Characterizing Facebook“ חלבה-עמיר,  ושרון  לב-און  אזי  של  מחקרם  מתוך   10

Campaigning” )בשיפוט(.
פירמה,  מוסף  בבחירות,  סוחף  לניצחון  נתניהו  את  שהוביל  האיש  עם  ריאיון  אברבך,  לי-אור  ביין-לובוביץ,  ענת   11

www.globes.co.il/news/docview.aspx?did=1001037257 .21.5.2015
http://yazamnik.com/politicians- ,"2015 12 דימה קגנוביץ', "איך פוליטיקאים עושים שיווק דיגיטלי: סיכום בחירות

do-digital-marketing

www.globes.co.il/news/docview.aspx?did=1001037257
http://yazamnik.com/politicians-do-digital-marketing
http://yazamnik.com/politicians-do-digital-marketing
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אשר זכה לכ-1.6 מיליון צפיות ברשת. ואילו הסרטון שעורר את ההתייחסויות הרבות 
ביותר היה "החתונה" של מרצ שזכה לכ-3,500 תגובות. נוכחותו הדיגיטלית הבולטת 
של נתניהו כוללת 1.3 מיליון לייקים לדף שלו בפייסבוק, 400 אלף עוקבים בטוויטר, 11 
אלף עוקבים באינסטגרם ו-1.1 מיליון אזכורים במדיה החברתית בשלושת החודשים 
הראשונים של השנה.13 מחקר בין-לאומי העלה כי ב-2015 היה נתניהו במקום השלישי 
של  המעריצים  לכמות  יחסית  והתגובות  השיתופים  כל  סך  פי  על  העולם  מנהיגי  בין 

עמודו הרשמי בפייסבוק.14 

במערכת הבחירות לכנסת בראשית 2015 נעשה שימוש נרחב בפייסבוק על ידי מפלגות 
ומועמדים, תוך שימת דגש על הפצת סרטוני וידיאו. אלה כללו גם סרטונים הומוריסטיים 

שבהם השתתתפו הפוליטיקאים עצמם, ביניהם בלטו בנימין נתניהו ונפתלי בנט. 

לאחר מערכת הבחירות נחשף בערוץ 2 השימוש שעשתה הליכוד לא רק בפייסבוק אלא 
גם במסרונים )SMS( בחלוקה אזורית ברחבי הארץ כדי להמריץ את תומכי המפלגה 
כי  נאמר  שבו  הליכוד  לתומכי  מסרון  נשלח  סגל  עמית  שערך  תחקיר  פי  על  להצביע. 
"אחוז ההצבעה אצל הערבים גבוה פי שלושה".15 זאת לצד הפנייה של נתניהו בצהרי יום 
הבחירות בסרטון בפייסבוק, שבה אמר כי "שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים 
עם  באוטובוסים".16  אותם  מביאות  השמאל  עמותות  לקלפי.  אדירות  בכמויות  נעים 
זאת, היו פרשנים פוליטיים שטענו כי להופעותיו של נתניהו בטלוויזיה בשבוע שלפני 
ההליכה לקלפי הייתה תרומה גדולה יותר לניצחונו מאשר השימוש שעשה באינטרנט.17 

ואטסאפ, אשר הפכה מבחינות  ב-2015 אפליקציית המסרים  גם  פייסבוק בלטה  לצד 
בוואטסאפ כאמצעי  נרחב  גם שימוש  נעשה  רבות לרשת חברתית. במערכת הבחירות 
ליצירת קשר בין מפלגות ופוליטיקאים לאזרחים ולאנשי תקשורת. "פייסבוק זה הכי 
2013. בבחירות 2015, הדברים המעניינים באמת קורים בוואטסאפ", כתב מנהיג "יש 
בדף הפייסבוק שלו במהלך מערכת הבחירות. מפלגתו השיקה את  לפיד  יאיר  עתיד" 
"הממיה", שבמסגרתה נקראים הבוחרים לכלול את מספר טלפון של המפלגה באנשי 
הקשר בטלפון הסלולרי שלהם ואחר כך לצרף את המספר לקבוצות ואטסאפ שונות כדי 

לקבל ממים של מטה הבחירות ועדכונים שונים18.

שיימינג ברשת

אחד הנושאים המרכזיים בדיון התקשורתי והציבורי ביחס לרשתות החברתיות בישראל 
ב-2015 הוא תופעת השיימינג – ביוש אדם, ארגון או מותג באמצעות האינטרנט,  בעיקר 
זו  בסוגיה  נרחב  דיון  שעוררו  הבולטים  האירועים  אחד  חברתיות.  רשתות  באמצעות 
היה התאבדותו במאי 2015 של אריאל רוניס, מנהל בלשכת רשות ההגירה והאוכלוסין 
בתל-אביב. רוניס כתב בפייסבוק בטרם שם קץ לחייו כי הוא עושה זאת לאחר שפוסט 
בפייסבוק שבו הואשם ביחס גזעני כלפי אישה שפנתה ללשכה עורר "פסטיבל תקשורתי" 

13 רביב טל, המסך הגדול Vs. המסך הקטן: מהלכי בחירות במדיה החברתית, מצגת ביום עיון

 http://goo.gl/DcEznr burson-marsteller באתר ,World Leaders on Facebook 14

http://b.walla.co.il/item/2929049 .26.1.2016 ,15 "הפצצה האמיתית שהטיל עמית סגל", וואלה ברנז'ה

http://elections.walla.co.il/item/2838603 16

Yonit Levy and Udi Segal, "How Netanyahu used television to win", Tablet, 7.4.2015 17

www.globes.co.il/news/ .1.1.2015 ,18 רועי גולדנברג, לפיד: "פייסבוק זה 2013; בחירות 2015 – בוואטסאפ", גלובס

article.aspx?did=1000997831

http://goo.gl/DcEznr
http://b.walla.co.il/item/2929049
http://elections.walla.co.il/item/2838603
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000997831
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000997831
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וזכה ב-6,000 שיתופים, "כל אחד מהם חץ מחודד שננעץ בבשרי".19 גם טענות שנשמעו 
ברשתות חברתיות על הטרדות מיניות כלפי נשים מצד ינון מגל, סילבן שלום ואחרים 
עוררו דיון דומה לגבי הפיכת הרשת ל"בית משפט שדה" עתיר תהודה. מבקרי התופעה 
טענו כי שימוש מסוג זה ברשתות החברתיות עלול להיות פוגעני ומסוכן, ומנגד נטען כי 
הרשתות החברתיות מעניקות זירה לנפגעות ולנפגעים המבקשים להעלות מעשים בלתי 

ראויים לדיון ציבורי.20 

דווקא  אלא  ציבור  לאישי  נוגע  אינו  השיימינג  תופעת  של  החמורים  ההיבטים  אחד 
מישהו  כאשר  קשות  להיפגע  שעלולים  נוער,  ולבני  לילדים  ובעיקר  מהשורה  לאנשים 
מפיץ עליהם האשמות וטענות המגיעות לציבור רחב. סקר בזק העלה כי 58% מהגולשים 
אותו  ושיתפו  אליו, המשיכו  וכ-11% מאלה שנחשפו  ב-2015,  ברשת  לשיימינג  נחשפו 
בעצמם  חוו  כי  העידו  18 שנשאלו  גיל  עד  הנוער  28 מבני  הלאה ברשתות החברתיות. 
שיימינג ברשת, או הכירו אישית מישהו שחווה זאת. כמחצית מההורים לילדים בני 6 
עד 17 מתארים את התופעה כאחת התופעות שהם חוששים ממנה לגבי ילדיהם )עוד על 

תופעה זו בפרקים "חופש העיתונות" ו"שיח שנאה ברשת" בדוח זה(. 

קניות באינטרנט 

שימושי האינטרנט לקניות כוללים מגוון של פעילויות: רכישת מוצר או שירות ברשת, 
דעת  חוות  וכן  פרטים,  חיפוש  או  קנייה  טרם  מחירים  להשוואת  באינטרנט  שימוש 
ישראלים  של  הרכישות  בהיקף  גידול  חל   2015 במהלך  גם  שירותים.  ועל  מוצרים  על 
באמצעות האינטרנט, אך חלק לא מבוטל מהציבור הישראלי עדיין מתקשה להחליף 

את חוויית הקנייה בחנות בהזמנת מוצרים ברשת. 

סקר שנערך באמצע 2015 בהזמנת איגוד האינטרנט הישראלי בקרב מדגם מייצג של 
משתמשי אינטרנט בארץ, העלה כי 79% מכלל הנשאלים דיווחו כי רכשו מוצרים או 
שירותים באמצעות האינטרנט בשנה שקדמה לסקר. 16% לא ערכו רכישות כאלה, אך 
השתמשו ברשת כדי לבצע סקר מחירים לקראת רכישה כלשהי. רק 5% השיבו שלא 
רכשו ולא ערכו סקר מחירים ברשת. 54% מהנשאלים העריכו שבשנה הבאה יגדילו את 

היקף הרכישות שלהם באינטרנט.21 

העדפת הקנייה ברשת הוסברה על ידי הנשאלים כנובעת ממחיר זול יותר מאשר בחנויות 
)זו הייתה תשובתם של 67% מהנשאלים(; מקלות רבה יותר להשוואת מחירים )50%( 
המרתיעים  העיקרים  החסמים   .)45%( מחו"ל  מוצרים  זו  בדרך  לרכוש  ומהאפשרות 
המוצר  את  לראות  ההעדפה  הם  ברשת,  הרוכש  לרוב  מלהצטרף  הגולשים  מיעוט  את 
פיזית לפני הרכישה )81%( והחשש מפני מסירת אמצעי תשלום ברשת )79%(. כשליש 

מהמשיבים הסבירו כי חשוב להם לשוחח עם המוכר בטרם הקנייה. 

www.nrg.co.il/online/1/ .25.5.2015 ,nrg ,"19 "מנהל בלשכת האוכלוסין התאבד לאחר שהואשם בגזענות

ART2/696/449.html
www.globes.co.il/ .25.12.2015 ,20 לי-אור אברבך, "כך הפכה פייסבוק ל'רשת השופטת' של המטרידים מינית", גלובס

news/article.aspx?did=1001090883
21 סקר צרכנים ברשת. בוצע על ידי מכון שריד בהזמנת איגוד האינטרנט הישראלי, יולי 2015. הסקר נערך בקרב 628 

http://goo.gl/Oq1ksI .משיבים שהם מדגם מייצג של האוכלוסייה הדוברת עברית בישראל שיש לה גישה לאינטרנט

www.nrg.co.il/online/1/ART2/696/449.html
www.nrg.co.il/online/1/ART2/696/449.html
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001090883
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001090883
http://goo.gl/Oq1ksI
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יותר ממחצית מהמשיבים ציינו שהם נוהגים לקנות מוצרים משלימים לאלקטרוניקה 
)מטענים, כבלים וכו'(, מוצרי תיירות וכן קופונים. כ-40% קונים מוצרי אלקטרוניקה 
ובגדים לעצמם או לבן או בת הזוג. כ-20% ציינו שהם קונים מוצרי מזון מרשתות שיווק 
כדוגמת  יוקרה  יקנו באמצעות האינטרנט מוצרי  ציינו שלא  יותר מ-60%  באינטרנט. 

תכשיטים ושעונים. 

על פי הסקר, מיעוט הנשאלים, כ-20%, רוכשים באינטרנט רק בישראל, בין היתר בשל 
האמון שהם רוחשים לאתרים ישראלים. 40% השיבו שהם קונים ברשת רק מחברות 

בחו"ל, ו-40% קונים ברשת הן בארץ והן בחו"ל. 

נוהגים לעשות זאת באתרי השוואת  אשר לעריכת סקרי מחירים טרם הקנייה, 76% 
מחירים כדוגמת Zap. אחרים נוהגים להשוות מחירים באתרי החברות שמוכרות את 
פי  על  ובראשונה  בראש  נקבעת  מכירות  באתר  בחירה  בפועל.  בחנויות  או  המוצרים 

שיקולים של מחיר וניסיון קודם של רכישה באותו אתר. 

על פי סקר אחר שנערך בהזמנת חברת התשלומים המקוונים פייפאל בחודש נובמבר, 
באתרים  לקניות  באינטרנט  השימוש  בשיעור  בעולם  השלישי  במקום  נמצאת  ישראל 
בין-לאומיים, אחרי אירלנד )86% מכלל הקונים( ואוסטריה )85%(. להערכת החברה, 
היקף הקניות המקוונות של ישראלים ב-2015 הינו כ-9.3 מיליארד שקל, ומדובר בעלייה 
של 19% בהשוואה ל-2014. החברה העריכה כי ב-2016 יגדל היקף הרכישות המקוונות 

בישראל ליותר מ-10 מיליארד שקלים.22 

שני המקורות העיקריים לרכישה באמצעות האינטרנט הם סין וארצות הברית. 60% 
מהישראלים רכשו מוצר באתרים סיניים בשנה האחרונה, במקום השני נמצאים אתרים 
אמריקניים )51%( ובשלישי בריטיים )12%(. על פי סקר פייפאל, 85% מהנשאלים ציינו 

שרכשו מוצר בסין בגלל המחיר, ו-71% ענו כך לגבי רכישות באתרים אמריקניים. 

הקטגוריה המובילה ברכישות המקוונות של צרכנים ישראלים באתרים בין-לאומיים 
 37% זו.  בקטגוריה  אחת  רכישה  לפחות  ביצעו  מהנשאלים  ו-58%  אפנה,  מוצרי  היא 

רכשו בדרך זו צעצועים ו-35% מוצרי אלקטרוניקה. 

בחירת אתרי הרכישות באינטרנט נקבעת על פי השיקולים וסדרי העדיפויות הבולטים 
הבאים: משלוח חינם )67% מהנשאלים(, מנגנון תשלום משרה ביטחון )54%(, משלוח 
מהיר )52%(, וכן אפשרות לקבל משלוח חזרה ללא עלות והגנה על הקונה במקרים של 
בעיות. בין החסמים לרכישות ברשת: 49% מהנשאלים הביעו חשש שהמוצר שיקבלו 
שלא  העדיפו  ו-44%  המשלוח,  עלויות  את  ציינו   48% שהזמינו;  לזה  תואם  יהיה  לא 

להזמין ברשת בשל זמני ההמתנה הארוכים לחבילות.

דרך  שהתבצעו  הקניות  בהיקף   47% של  עלייה  ב-2015  חלה  פייפאל  סקר  פי  על 
זו  בשנה  המובייל  דרך  הרכישות  היקף  פייפאל  ולהערכת  וטאבלטים,  סמארטפונים 
יסתכם ב-1.7 מיליארד שקל, 18% מכלל הרכישות בארץ. אולם עיקר הרכישות עדיין 
מתבצעות דרך המחשב האישי. ממצא דומה עלה גם בסקר בזק, הקובע כי 53% אחוז 
 eBay מהישראלים עדיין נמנעים מרכישות באמצעות הטלפון הסלולרי. אתר המכירות

www. .24.11.2015 ,22 נמרוד צוק, "כולם קונים ברשת: ישראל מדורגת במקום השלישי ברכישות מקוונות", כלכליסט

calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3674275,00.html

 www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3674275,00.html
 www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3674275,00.html
 www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3674275,00.html
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 Aliexpress )22%(. בקניות מהסלולר, ואחריו )היה, על פי הסקר, האתר המוביל )32%
73% מהנשאלים בסקר ציינו כי אינם משלמים כלל עבור מוצרים ושירותים באמצעות 
הסמארטפון, ובקרב אלה שכבר אימצו שיטת תשלום זו בולט התשלום עבור חניונים 

23.)16%(

התיירות היא אחד התחומים שבהם נמשכת העלייה בשימוש באינטרנט, לצורך רכישת 
כרטיסי טיסה, לינות בבתי מלון או דירות וחדרים להשכרה. כך לדוגמה על פי ההערכות 
של סוכני נסיעות כ-40% מהזמנות החדרים בבתי מלון בחו"ל נעשות על ידי הישראלים 
ישירות מאתרים בין-לאומיים. על הפופולריות של אתר ההזמנות הבין-לאומי לחדרי 
מלון Booking.com בקרב הצרכן הישראלי מצביע גם גוגל טרנדס, שם הסתמן גידול 
מהיקפי  בהרבה  גבוה  בהיקף  בגוגל,  האחרונות  בשנים  המונח  חיפוש  בהיקפי  ניכר 
החיפוש של אתרים של סוכנויות נסיעות ישראליות מוכרות.24 כן ניכר גידול בשימוש 
דירות לטיולים בחו"ל.  ישראלים באתר הבין-לאומי Airbnb לשכירת חדרים או  של 
 ,Airbnb באמצעות  היתר  בין  לתיירים,  בישראל  דירות  בהשכרת  הגידול  במקביל, 
עורר את מחאת התאחדות המלונות, המוטרדת מאבדן הכנסה. להערכת ההתאחדות 
בסך  מושכרות  דירות  אלפים  וכעשרת  לתיירים,  אביב  בתל  מושכרות  דירות  כ-6,500 

הכול ברחבי הארץ.25 

צריכת החדשות: ממשיכים להיפרד מהעיתון

גם ב-2015 ניכר המשך תהליך ההתנתקות של הישראלים מהעיתונות המודפסת. 64.1% 
מהנשאלים בסקרTGI הביעו הסכמה עם ההיגד "אני יכול להסתדר בקלות ללא עיתון 
יומי". זוהי עלייה בהשוואה לשיעור ההסכמה עם ההיגד ב-2014, שהגיע אז ל-60.8%. 
קבוצת   .58.1% של  עמדתם  זו  הייתה  וב-2012  זה,  היגד  עם   59.7% הסכימו  ב-2013 
הגיל שבה בולטת רמת ההסכמה הגבוהה ביותר עם היגד זה היא של בני 25 עד 34 – 
75.3%, בהשוואה ל-71.3% בשנת 2014. מי שממשיכים להתקשות להיפרד מן העיתון 
המודפס הם בני 65 ומעלה: רק 39.9% מהם יכולים לדבריהם להסתדר בלי עיתון יומי, 

בהשוואה ל-42.5% ב-26.2014

במקביל, 48.6% מהנשאלים בסקר הביעו הסכמה עם ההיגד "כעת כאשר אני משתמש 
ו-41.6%  ב-2014,  ל-45.3%  בהשוואה  מודפסת",  עיתונות  פחות  קורא  אני  באינטרנט 
ירידה גם בעניין הציבור במקומונים: 29.8% הביעו הסכמה עם ההיגד  ב-2013. חלה 
"אני מקפיד לקרוא את העיתון המקומי שלי באופן קבוע", בהשוואה ל-28 % ב-2014. 

בתחרות העיקרית בזירת העיתונות היומית, בין "ישראל היום" ל"ידיעות אחרונות", 
לא חל שינוי ניכר בהיקפי החשיפה ב-2015, ושני העיתונים רשמו עליות קלות. העיתון 
המוביל בנתוני החשיפה בימי החול היה גם בשנה זו "ישראל היום", שקיבל 39.5% בימי 
חול בחישוב שנתי, בהשוואה ל-39.3% ב-2014. "ידיעות אחרונות" נמצא במקום השני 
ולו 35.4% חשיפה, בהשוואה ל-34.9% ב-2014. בסופי שבוע מוביל "ידיעות אחרונות" 

שמקבל 39% חשיפה, ואחריו "ישראל היום" – 36.7%. 

23 "החיים בעידן הדיגיטלי – סיכום שנת 2015", דוח בזק.

http://www.globes. .23.4.2015 ,24 ספיר פרץ, "חופשה לפסח: האם להזמין דרך סוכן או ישירות מהספק", גלובס

co.il/news/article.aspx?did=1001021047
כלכליסט,  בנו",  ופוגע  השכ"ד  את  מייקר  לתיירים  המושכרות  בדירות  הזינוק  המלונות:  "התאחדות  לוי,  דותן   25

www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3661712,00.html .14.6.2015
26 סקר TGI ישראל 2015 גל 2 בוגרים 18+, היגדים בתחום התקשורת.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001021047
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001021047
www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3661712,00.html
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כל העיתונים האחרים זכו ב-2015 לשיעורי חשיפה נמוכים בהרבה. לחינמון "ישראל 
פוסט" נחשפו 6.1% )8.3% ב-2014(;27 ל"הארץ" – 5.2% בימי חול )בהשוואה ל-5.3% 
 4.6%(  4.2% א–ד,  בימים  ל"גלובס"  ב-2014(,   6.9%( שבוע  בסופי  ו-6.3%  ב-2014( 
 2.9%( חול  בימי   3.9% השבוע"  ל"מעריב  ב-2014(;   2.9%(  2.7%  – ה  וביום  ב-2014( 
במחצית   5.4%(  5.5% סופהשבוע"  "מעריב  ולמהדורת   ,)2014 של  השנייה  במחצית 
השנייה של 2014(. בעיתוני הציבור הדתי-לאומי בסוף השבוע נמצא במקום הראשון 
"בשבע" – 6.3% )6.2% ב-2014( ואחריו "מקור ראשון" – 3.2% )3.1% ב-2014(. היומון 
הכלכלי "כלכליסט" מבית "ידיעות אחרונות" נחשף ל-10.5% )9.6% ב-2014( ודה מרקר 

מבית "הארץ" – 4.9% )5.5% ב-2014(.

בתחום המגזינים בישראל ממשיך להוביל "לאישה", אך בשיעורי החשיפה שלו נמשכת 
ירידה קלה: 7.5% בהשוואה ל-7.6% ב-2014 ו-8.4% ב-2013. "פנאי פלוס" ירד מ-3.5% 
ב-2014 ל-3.1%. "בלייזר" ירד מ-2.6% אחוזים ב-2014 ל-2.4%, ואילו "מנטה" עלה 

מ-2.4% ב-2014 ל-2.8%.

דפוסי צריכת החדשות בקרב צעירים

ב-2015 את דפוסי צריכת התקשורת של צעירים  פרויקט הצעירים NET-MED בחן 
גיאוקרטוגרפיה. מן הסקר עלה כי 61% מבני  בישראל באמצעות סקר שערכה חברת 
הטלוויזיה  לחדשות.  שלהם  העיקרי  המידע  כמוקד  באינטרנט  משתמשים   35 עד   18
משמשת מקור מידע עיקרי ל-18% מהצעירים, הרשתות החברתיות ל-7%, הרדיו ל-3% 
בסקר  המשתתפים  גיל  שעולה  ככל  הצעירים.  מכלל  ל-2%  רק  המודפסת  והעיתונות 
כך גוברת העדפה לטלוויזיה כמקור מידע, ומנגד פוחת השימוש ברשתות החברתיות. 
במגזר הערבי ציינו צעירים את הטלוויזיה כמקור המידע העיקרי. אשר למהימנות כלי 
התקשורת נמצא כי בעיני 24% מהצעירים אמצעי התקשורת המהימן ביותר הוא אתר 
Ynet, ואחריו חדשות ערוץ 2 )17%(. בקרב הצעירים במגזר הערבי שהשתתפו בסקר 

נחשב האתר "פאנט" המהימן ביותר. 

לאופן  הקשורים  היגדים  עם  הסכמתם  מידת  את  לדרג  התבקשו  בסקר  המשתתפים 
ייצוגם של צעירים וסיקורם בתקשורת. מן התשובות עולה כי לדעת הצעירים סוגיית 
אחרות  ליבה  סוגיות  אך  התקשורת,  באמצעי  נרחב  לסיקור  זוכה  אכן  המחייה  יוקר 
לחשיפה  זוכות  אינן  ותעסוקה,  גבוהה  השכלה  דיור,  כדוגמת  צעירים,  המעסיקות 

מספקת בתקשורת.28 

הצפייה היומית בטלוויזיה: ירידה של חמישה אחוזים 

סיכום נתוני הצפייה בטלוויזיה לשנת 2015, שערכה הוועדה הישראלית למדרוג מעלה 
כי זמן הצפייה היומי הממוצע ירד בכ-5% בהשוואה לשנה הקודמת: שלוש שעות ו-36 
דקות )216 דקות(. זאת בהשוואה לשלוש שעות ו-48 דקות )228 דקות( ב-29.2014 הצפייה 

27 ב-31 בדצמבר 2015 הופיע גליונו האחרון של "ישראל פוסט" ומראשית 2016 הוא נקרא "מעריב הבוקר". נתי טוקר, 

www.themarker. ושלום למעריב הבוקר", דה מרקר, 21.12.2015.  עולה שלב: להתראות לפוסט,  "קרב החינמונים 
com/advertising/1.2803086

28 סקר גיאוקרטוגפיה, שממצאיו הוצגו בכנס שדרות. בסקר השתתפו השתתפו 600 צעירים וצעירות שהם מדגם ארצי 

מייצג של בני 18 עד 35 מהציבור היהודי והערבי. פרויקט הצעירים NET-MED בישראל ובמדינות נוספות מתבצע על 
http://spirala.sapir.ac.il/?p=2218 .ידי אונסק"ו ובמימון האיחוד האירופי

פאנל  על  מבוססים  למדרוג  הוועדה  של  הצפייה  נתוני   .31.12.2015 לעיתונות,  הודעה  למדרוג,  הישראלית  הוועדה   29

www.themarker.com/advertising/1.2803086
www.themarker.com/advertising/1.2803086
http://spirala.sapir.ac.il/?p=2218
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הישראלי  צפה  אז   ,2012 בשנת  נרשמה  האחרונות  בשנים  ביותר  הגבוהה  הממוצעת 
)233 דקות(. ממצאי הוועדה מצביעים על כך  ו-53 דקות  הממוצע בטלוויזיה 3 שעות 
דחויה,  בצפייה  ולא  "חי"  באופן   )95.8%( הגדול  ברובה  נעשית  בטלוויזיה  שהצפייה 

בדומה לנתון המקביל אשתקד. 

דיגיטליים  באמצעים  צפייה  שיעורי  מודדת  איננה  עדיין  למדרוג  הישראלית  הוועדה 
הצפייה  של  הניכרת  ההתרחבות  למרות  זאת  ומחשבים.  טאבלטים  סמאטרפונים,   –
הצפייה.  נתוני  גורף את  באופן  בטלוויזיה באמצעים אלה המשנה במקרים מסוימים 
כך לדוגמה, מתברר כי כאשר כוללים בבחינת נתוני הצפייה בכל פרק בסדרה "כפולים" 
של זכיינית ערוץ 2 "קשת" בטלוויזיה גם את הצפייה ב-VOD ובאתר "מאקו" מספר 

הצופים הכולל כפול מזה שעליו דיווחה הוועדה למדרוג.30 

הרחבת השימוש באפליקציות משקפת את דפוסי השימוש במדיה, בעיקר של צעירים, 
ומעלה מאוד את החשיפה לתכניות טלוויזיה. על פי נתוני החברות שפורסמו ב"גלובס" 
נרשמו לדוגמה 8.2 מיליון צפיות באתר "אקס פקטור", 5.1 מיליון ב"המירוץ למיליון", 
באמצעות  צפיות  מיליון  מ-2  יותר  על  נמסר   10 מערוץ  ה-80".  ל"שנות  מיליון   3.2
ליותר  זכתה  האומה"  "גב  הסטירה  ותכנית  אמיתיות",  "פנים  בתכנית  האפליקציה 
ברשתות  בולטת  נוכחות  התכניות  למרבית  החברתיות.  ברשתות  חשיפות  מיליון  מ-4 

החברתיות.31

בצפייה בטלוויזיה, שמודדת ועדת המדרוג, שומרת אוכלוסיית הנשים על דומיננטיות 
בצפייה, כפי שהיה גם בשנים קודמות. מקרב אוכלוסיית הצופים בני 18 ומעלה – 60% 
הם נשים, ורק 40% גברים. שכבות הגיל המבוגרות צופות בטלוויזיה בשיעורים גבוהים 
יחסית לשכבות הנמוכות. הקבוצה הגדולה ביותר השומרת אמונים למסך הטלוויזיה 
היא זו של בני 65 ומעלה, שהם 18% מכלל הצופים. ילדים, בני נוער וצעירים עד גיל 24 

מיוצגים בכלל הצופים בשיעורים נמוכים בהרבה.

בטלוויזיה  ביותר  הנצפות  התכניות  רשימת  את  הריאליטי  תכניות  כבשו  זו  בשנה  גם 
בישראל, על פי נתוני ועדת המדרוג. מתוך עשרת המשדרים הפופולריים ביותר בכלל 
האוכלוסייה ב-2015, שבעה הם פרקים מתכניות הריאליטי "המירוץ למיליון", "האח 
הגדול", "הכוכב הבא", "הישרדות" "ומסאטר שף". שניים הם פרקים מתכנית ההומור 
והסטירה "ארץ נהדרת", ואחד הוא משדר חדשות – שידור המדגם בערוץ 2 במוצאי ליל 

הבחירות לכנסת. 

מהדורות החדשות בערוצי הטלוויזיה הישראליים זכו ב-2015 לרייטינג כולל של כ-36% 
מכלל בתי האב במדגם. הרייטינג הממוצע של מהדורת החדשות בערוץ 2 היה 19.5%, 
ערוץ 10 – 10%, "מבט" בערוץ 1 – 4.5%, ומהדורת החדשות ברוסית בערוץ 9 – 2.1%. 

המורכב מ-700 בתי אב וכ-2,100 פרטים, שהם מדגם סטטיסטי מייצג של אוכלוסיית בעלי מקלטי הטלוויזיה בישראל. 
www.midrug-tv.org.il/files/PDF/press.pdf

www.globes.co.il/ .29.12.2015 ,30 לי-אור אברבך, "סיכום 2015 בטלוויזיה: הריאליטי עדיין שולט על המסך", גלובס

news/article.aspx?did=1001091449
www.globes.co.il/ .29.12.2015 ,31 לי-אור אברבך, "סיכום 2015 בטלוויזיה: הריאליטי עדיין שולט על המסך", גלובס

news/article.aspx?did=1001091449

www.midrug-tv.org.il/files/PDF/press.pdf
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001091449
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001091449
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001091449
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001091449
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פלחי הגיל השונים בקרב כלל צופי הטלוויזיה

נתח הצפייה )באחוזים(גיל

11.6ילדים 11-4

8נוער 17-12

6.4גיל 24-18 

12.6גיל 34-25

14.6גיל 44-35

14.2גיל 54-45

14.6גיל 64-55

18גיל +65

מקור: הוועדה הישראלית למדרוג

הרדיו: ההאזנה עלתה

גם ב-2015 שמרה גלגלצ על מעמדה כתחנת הרדיו הפופולרית ביותר בישראל ובמחצית 
32 נחשפו בחישוב   TGI השנייה של השנה אף גדלו שיעורי ההאזנה אליה. על פי סקר
שנתי לשידורי גלגלצ 34.6% מכלל הציבור, בהשוואה ל-29.7% בשנה הקודמת. גלגלצ 
הפלייליסט,  שיטת  לגבי  ציבורי  דיון  במוקד  הראשונה,  בפעם  ולא  ב-2015,  נמצאה 
רשימת השידור הקובעת את השירים החדשים הזוכים לחשיפה מוגברת. הפעם הגיעה 
הביקורת מצדה של שרת התרבות והספורט, מירי רגב, שדרשה להגדיל את ייצוגם של 
שירים מזרחיים בשידורי התחנה33. במקום השני בין תחנות הרדיו נמצאת גלי צה"ל 
ולה שיעור חשיפה של 23.8%. החשיפה הכוללת לשתי תחנות הרדיו הצבאיות עלתה 

בשנה זו והגיעה ל-44.9%, בהשוואה ל-41.3% בשנה הקודמת.

לכלל תחנות "קול ישראל", שהיא חלק מרשות השידור שנמצאה בשנה זו בפיקוחו של 
מפרק, נחשפו 37.7% מהנשאלים. זו ירידה קלה בהשוואה ל-2014, שבה שיעור החשיפה 
היה 38.4% אחוז. החשיפה לרשת ב של קול ישראל עמדה בסיכום השנתי של 2015 על 
– 7.8%, רשת א –  88FM ,14.1% – 22.3%, בהשוואה ל-25.3% בשנה שעברה. רשת ג

4%. רשת מורשת – 1.8%. 

כלל תחנות הרדיו האזורי-מסחרי, המשווקות על ידי חברת שפ"א, נחשפו במהלך 2015 
בין תחנות אלה  זכו לחשיפה של 32.3%.  ל-34.8% מהציבור, לאחר שבשנה הקודמת 
מעלים ממצאי TGI כי שיעור ההאזנה הגבוה ביותר נרשם לרדיוס 100FM, והיא עלתה 
ל-11.3% במחצית השנייה של 2015, בהשוואה ל-7.4% במחצית הראשונה של השנה. 

)8.8%(, ואחריה רדיו תל-אביב )4.2%(.  99FM במקום השני – רדיו אקו

בבחינת הרגלי ההאזנה לרדיו מצביע סקר TGI על כך ש-53.4% מסכימים עם ההיגד 
ומעלה:   65 בני  הם  לרדיו  ביותר  המסורים  המאזינים  יום".  בכל  לרדיו  מקשיב  "אני 

TGI 32 ישראל – סקר בוגרים, נתוני חשיפה לעיתונות ורדיו – השוואה שנתית. פורסם ב-27.1.2016.

www.haaretz.co.il/gallery/  .2.11.2015 הארץ,  בגלגלצ",  שינויים  לחולל  רוצה  רגב  "השרה  שטרן,  איתי   33

music/1.2766630

www.haaretz.co.il/gallery/music/1.2766630
www.haaretz.co.il/gallery/music/1.2766630
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66.1% מהם העידו שהם מאזינים לרדיו בכל יום. זאת לעומת בני 18 עד 24 אשר רק 
31.6% מהם מאזינים בתדירות כזו. 40.9% מכלל הנשאלים השיבו בחיוב להיגד "אני 
מאזין לרדיו בעיקר בשביל מוזיקת רקע", ו-44% אמרו שהם מקשיבים תמיד לחדשות 

ברדיו. 

קשיים בהסתגלות לעידן המחשב והאינטרנט

מחשבים  עם  להתמודד  מסוימות  אוכלוסיות  של  הקושי  ובעיקר  הדיגיטלי,  הפער 
אנשים  כאלה:  קבוצות  שתי  בבירור  מזהה   TGI סקר  ב-2015.  גם  ניכר  ואינטרנט, 
שהשכלתם נמוכה ומבוגרים. בקרב נשאלים שרמת השכלתם בין 8 ל-11 שנות לימוד, 
26.3% – יותר מרבע – הביעו הסכמה עם ההיגד "מחשבים מבלבלים אותי, אני לעולם 
לא אתרגל אליהם". מבין בעלי השכלה של 12 שנות לימוד הסכימו להיגד 11.5%, ורק 

5.8% בין בעלי השכלה של 13 שנים ומעלה הסכימו עמו. 

אשר למבוגרים, מהסקר עולה כי חמישית – 20% – מכלל הנשאלים בני 65 ומעלה חשים 
כי מחשבים מבלבלים אותם, ולעולם לא יתרגלו אליהם. נתון דומה עלה גם ב-2014. 
בקרב בני 55 עד 64 זוהי תחושתם של 14.1%. ההסכמה להיגד בקרב צעירים היא כצפוי 

נמוכה יותר, ובקרב בני 18 עד 24 מגיע שיעור המסכימים ל-3.5% בלבד. 

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם ב-2015 מסמך המציג נתונים על שימוש במחשב 
ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלויות ועל נגישותם של אתרי האינטרנט הממשלתיים 
לציבור זה. סוגיית הנגישות לאתרי אינטרנט מעוגנת בחוק שוויון זכויות לאנשים עם 
אינטרנט.  בשירותי  נגישות  בהתאמות  היתר  בין  העוסקות  מ-2013  ותקנות  מוגבלות 
על פי המסמך "נגישותם של אתרי הממשלה שנבדקו רחוקה מלהיות מיטבית" וחלק 

מהציבור איננו יכול ליהנות מן השירותים הללו באמצעות האינטרנט.34 

והמידע של הכנסת,  "נגישות אתרי אינטרנט לאנשים עם מוגבלות", מרכז המחקר  בנושא  גולדשמידט, מידע  רועי   34

knesset.gov.il/committees/heb/material/data/mada2015-12-15.pdf .8.6.2015

<05E8><05D5><05E2><05D9> <05D2><05D5><05DC><05D3><05E9><05DE><05D9><05D3><05D8>, <05DE><05D9><05D3><05E2> <05D1><05E0><05D5><05E9><05D0> "<05E0><05D2><05D9><05E9><05D5><05EA> <05D0><05EA><05E8><05D9> <05D0><05D9><05E0><05D8><05E8><05E0><05D8> <05DC><05D0><05E0><05E9><05D9><05DD> <05E2><05DD> <05DE><05D5><05D2><05D1><05DC><05D5><05EA>", <05DE><05E8><05DB><05D6> <05D4><05DE><05D7><05E7><05E8> <05D5><05D4><05DE><05D9><05D3><05E2> <05E9><05DC> <05D4><05DB><05E0><05E1><05EA>, 8.6.2015,  knesset.gov.il/committees/heb/material/data/mada2015-12-15.pdf
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עלייה קלה ברמת האמון של הציבור בתקשורת

לאחר שבשנת 2014 זכתה התקשורת למקום הנמוך ביותר ברמת אמון הציבור מקרב 
המוסדות הציבוריים בישראל, נרשמה ב-2015 עלייה קלה במעמדה הציבורי של העיתונות 
לפי "מדד הדמוקרטיה הישראלית" שמפרסם מדי שנה המכון הישראלי לדמוקרטיה. 
בשנה זו העלה הסקר כי שיעור אמון הציבור בתקשורת גבוה משיעור האמון במפלגות, 
אך עדיין נמוך משיעור האמון ברוב המוסדות האחרים. 35.5% מכלל הנשאלים בסקר 
"די הרבה" או "הרבה מאוד" אמון לתקשורת. זאת בהשוואה  כי הם רוחשים  העידו 
נמוכים  אלה  שיעורים  הקודמת.  בשנה  לתקשורת  כזה  יחס  שהביעו  בלבד  ל-29.7% 

בהרבה מרמת האמון שנמדדה בשנת 2011, אז הגיע שיעור האמון בתקשורת ל-35.51%

המדד מעלה עוד כי שיעור האמון בתקשורת גבוה בקרב מי שמגדירים עצמם אנשי שמאל 
)57.8%( ואנשי מרכז )44.4%(, אך בקרב אנשי ימין שורר אי אמון מובהק, ורק 19.8% 
אזרחיה  בקרב  יחסית  גבוה  מאמון  ב-2015  גם  נהנתה  התקשורת  אמון.  לה  רוחשים 

הערבים של המדינה )51.1%( ואמון האזרחים היהודים היה נמוך יותר )32.8%(.36

מידת אמון הציבור בתקשורת מ-2003 ועד 2015

48.6
51.0 50.1

44.0 44.4

37.0
35.5 33.8

51.8

46.3 47.3

29.7

35.7

2015201420132012201120102009200820072006200520042003

מקור: מדד הדמוקרטיה בישראל 2015

35 תמר הרמן, אלה הלר, חנן כהן, דנה בובליל, "מדד הדמוקרטיה הישראלית 2015", המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 

 www.idi.org.il/media/4254068/democracy_index_2015.pdf .85
36 מדד הדמוקרטיה הישראלית, עמ' 83.

www.idi.org.il/media/4254068/democracy_index_2015.pdf
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בשנת 2015 נרשם מהפך בשוק הפרסום הישראלי: לראשונה מאז החל עידן הניו-מדיה 
היה סך התקציבים שהופנו לפרסום באינטרנט גדול מזה שהופנה לעיתונות המודפסת. 
לאינטרנט הופנו בשנה זו יותר ממיליארד שקלים, שהם 27% מכלל תקציבי הפרסום, 
ואילו העיתונות נאלצה להסתפק רק ב-21%1. נתונים אלה משקפים את תהליך הצמיחה 
המתמשך והעקבי של הפרסום באינטרנט, אשר אחת מתוצאותיו הבולטות היא צמצום 
הכנסותיהם של אמצעי התקשורת המסורתיים. לפני שמונה שנים, ב-2007, עדיין נטלה 
העיתונות את המקום הראשון בעוגת הפרסום. שנה אחר כך, ב-2008, נדחק הפרינט 
למקום השני ואת הבכורה תפשו תקציבי הפרסום לטלוויזיה. גם ב-2015 הנתח הגדול 
ביותר של תקציבי פרסום הוזרם לטלוויזיה – 38%. אך בהתחשב בקצב הגידול המהיר 
של תקציבי הפרסום באינטרנט, גברו בשנה זו ההערכות כי בתוך שנים מעטות יתפוס 

הפרסום בדיגיטל את המקום הראשון2. 

בין הממצאים העיקריים האחרים מסיכום השנה: 

שהופנו 	  התקציבים  כלל  שווי  הפרסום.  עוגת  של  הכולל  בהיקפה  צמיחה  העדר 
 3,643 לעומת  שקלים  מיליארד   3,785 על   2015 בשנת  עמד  בישראל  לפרסום 
מיליארד ב-2014. בעוד המשק הישראלי צמח בעשר השנים האחרונות נותר היקף 
שוק הפרסום כמעט ללא שינוי: התוצר המקומי הגולמי עלה מאז 2005 )במחירים 

שוטפים( ב-81%, אך שוק הפרסום גדל ב-5% בלבד, ונותר כפי שהיה לפני עשור3. 

הקטנת תקציבי הפרסום של חלק מהמפרסמים הגדולים במשק.	 

ושימשו 	  לצמוח  המשיכו  ופייסבוק,  יוטיוב  גוגל,  בעיקר  מחו"ל,  האינטרנט  ענקי 
קטר של הפרסום המקומי. 

הפרסום בטלוויזיה 

ב-2015 חלה ירידה של 2% בתקציבי הפרסום שהופנו לטלוויזיה, ומופנים אליה 38% 
מתקציבי הפרסום. הירידה באה בניגוד לתחזיות שרווחו במשך השנה, שעל פיהן שוק 
צמצום  בשל  בעיקר   ,2014 בשנת  שנפגע  לאחר  יתאושש  דווקא  בטלוויזיה  הפרסום 
הפרסום במהלך מבצע "צוק איתן". עם זאת, הטלוויזיה ממשיכה לשמור על רייטינג 

1 פרק זה מבוסס בראש ובראשונה על נתוני ההוצאות לפרסום במדיה לשנת 2015 אשר נאסף, עובד ופורסם במשותף 

בינואר 2016 על ידי איגוד השיווק הישראלי ויפעת בקרת פרסום. ממצאיהם מבוססים על איסוף, ניתוח ועיבוד של נתוני 
ההוצאה לפרסום, מחירוני המדיה, הצלבת המידע מול גופי פרסום ומדיה ובעיקר מול מחירי אמת ששולמו בפועל על ידי 
מפרסמים רבים. הניתוח )המביא בחשבון סטיה של עד 4%( מציג את ההוצאה לפרסום בישראל במחירי ברוטו הכוללים 

www.ifat.com/Blog.aspx?ID=39 .את עמלות משרדי הפרסום. מקור: אתר יפעת בקרת פרסום
www.globes. .26.8.2015 ,2 לי-אור אברבך, "מחקר: ב-2016 הפרסום בדיגיטל יעבור את הפרסום בטלוויזיה", גלובס

co.il/news/article.aspx?did=1001064088
3 נתי טוקר, "הצריכה הפרטית זינקה ב-80% בעשור האחרון - אך ההוצאה לפרסום התכווצה", דה מרקר, 11.1.2016. 

www.themarker.com/advertising/1.2819862
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www.themarker.com/advertising/1.2819862
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001064088
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001064088
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001064088
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גבוה יחסית לעולם המערבי. ב-2015 נרשמה ירידה של 2%-3% במחיר הממוצע לנקודת 
רייטינג, וכמות הרייטינג המשוקלל לפרסומות נשארה ללא שינוי משמעותי. המחצית 
בעצירת  התאפיינו  ונובמבר,  אוקטובר  ספטמבר,  חודשים  ובעיקר  השנה  של  השנייה 
תקציבים במדיה, הן בגלל המצב הביטחוני והן עקב האטה כללית בצריכה. מפרסמים 
רבים מתעשיות המזון, המשקאות, התקשורת, הפיננסים והסלולר, הקטינו תקציבים 

בשנה החולפת.

לדברי תלמה בירו, מנכ"לית איגוד השיווק הישראלי, ונתי יעקובי מנכ"ל יפעת בקרת 
פרסום, הפגיעה בתקציבי הפרסום בטלוויזיה נגרמה גם בשל התחרות העזה מצד יוטיוב 
ופייסבוק, הנהנות מהיעדר עלויות ייצור תוכן, מפלטפורמת פרסום וידאו פרוגרמטית 

ומתנועה בהיקף גדול מאוד. 

הטלוויזיה היא עדיין "מלכת עוגת הפרסום" ויש לפרסום בה יתרונות יחסיים גדולים, 
אולם לטענת בעלי הערוצים, אופי הרגולציה יוצר סביבה עסקית אשר מקשה עליהם 
בטלוויזיה  רפורמה  על  להמליץ  אמורה   2015 בשלהי  שהוקמה  פילבר  ועדת  לצמוח. 
המסחרית ועל הקלת הרגולציה הקיימת היום במדיה. מעריכים כי אם תמליץ הוועדה 
על הסדרת התוכן השיווקי )פרסומת סמויה או מיתוג סמוי( ואף תדאג לשינוי חקיקה 
בביקורת  יתקל  כזה  בטלוויזיה. מהלך  בהוצאות הפרסום  גידול  ב-2016  צפוי  בנושא, 
של  בזכותו  פוגע  השיווקי  התוכן  כי  המדגישים  צרכנות  ופעילי  תקשורת  חוקרי  מצד 

הצופה כצרכן לזהות מסרים פרסומיים ולהתייחס אליהם בביקורתיות4. 

הקטגוריות הבולטות בהשקעתן בפרסום בטלוויזיה ב-2015 היו רשתות שיווק, אתרי 
אינטרנט וביגוד. המפרסמים הבולטים: קבוצת שטראוס, החברה המרכזית למשקאות, 

קבוצת בזק.

הפרסום באינטרנט

ותקציבי  האינטרנט,  ב-2015  החזיק   –  27%  – הפרסום  בעוגת  בגודלו  השני  בנתח 
פרסום גדולים יותר ויותר הופנו לניו-מדיה, במקביל לשימוש הגובר בעולם הדיגיטלי. 
סך תקציבי הפרסום שהופנו לאינטרנט עמד על כמיליארד שקלים, יותר מרבע מכלל 
ההוצאה לפרסום בישראל בשנה זו. המדובר בזינוק של כ-25% בהשוואה ל-2014, ובכך 

דחק האינטרנט את העיתונות המודפסת למקום השלישי בלבד. 

נגזרותיו,  גוגל על כל  ומגוונים, בהם  הפרסום באינטרנט מורכב מתחומי משנה רבים 
מקצועית  הגדרה  "נייטיב",  וכן  פרפורמנס,   )web( דיספליי  פייסבוק,  מובייל,  וידאו, 
ספק  ללא  היא  גוגל,  סמויה.  פרסומת  קרי:   – שיווקי  תוכן  מאחוריה  המסתירה 
העיקריים  הכלים  בין  הדיגיטל.  בתחום  ביותר  הדומיננטית  הפרסום  פלטפורמת 
את  מוביל  אשר  יוטיוב  גוגל,  של  החיפוש  במנוע   AdWords לרשותה:  העומדים 
תחום פרסום הווידאו באינטרנט בישראל, ומערכת GDN, המוטמעת ברוב האתרים 
פייסבוק,  של  זו  כמו  גוגל,  של  הדומיננטיות  באנרים.  פרסום  להם  ומזרימה  בישראל 
יוצרת מציאות מורכבת מנקודת מבטם של אתרי התוכן הישראלים: מצד אחד זוכים 

4 ענת באלינט, "בתוך הקופסה - מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל", המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

ירושלים, 2012, עמ' 1.
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האתרים לתנועה משמעותית )טראפיק( הודות להפניות מגוגל ומפייסבוק, אך מצד שני 
הן מקשות על האתרים לגייס פרסומות באופן ישיר. 

להערכת איגוד השיווק הישראלי ויפעת בקרת פרסום, הצמיחה המשמעותית ב-2015 
בפרסום בדיגיטל נבעה מכמה סיבות, מעבר לגידול הכללי בשימוש בניו-מדיה:

מערכת 	  בעת  השנה  בראשית  במיוחד  שפרח  מובייל,  במכשירי  הייעודי  הפרסום 
הבחירות לכנסת ה-20.

צמיחת הפרסום בווידאו שהואצה על ידי יוטיוב.	 

הפעלת כלי פרסום וידאו חדש של פייסבוק.	 

הווידאו 	  מרכיבי  הצגת  את  ושכללה  ששיפרה  ארטימדיה,  חברת  של  כניסתה 
באתרים הישראלים המובילים.

בזיהוי 	  מתמחות  החברות  שתי  אאוטבריין.  לצד  לישראל  טאבולה  חברת  כניסת 
הרגלי הקריאה של הגולש, תחומי העניין שלו והיסטוריית הגלישה שלו, כדי להגיש 

לו המלצות לחשיפה לחומרים רלוונטיים לגביו. 

יצוין כי כמו בשנים הקודמות גם ב-2015 מדידת הפרסום באינטרנט המשיכה להיות 
מאתגרת. משום כך בפלח האינטרנט של עוגת הפרסום נאלצו מפרסמי המידע המובא 
כאן להתבסס על ניטור שביצעה חברת יפעת בקרת פרסום, וכן על הערכות מושכלות 
נתח  את  לחשוף  שניאותו  ומפרסמים  דיגיטלי  בפרסום  העוסקים  עם  בשיחות  שגובו 

הפרסום שלהם באינטרנט.

על הנתח הניכר משוק הפרסום באינטרנט המצוי בידי חברת גוגל מצביעים, בין היתר, 
בשנים  הממשלתית,  הפרסום  לשכת  לפ"מ,  של  הפרסום  תקציבי  חלוקת  על  הנתונים 
מיליון  מ-60  יותר  של  כוללת  הכנסה  אלה  שנים  בשלוש  הייתה  לגוגל   5.2014-2012
שקלים, הנתח הגדול ביותר מתקציב הפרסום של לפ"מ באינטרנט. רק כלי תקשורת 
אחד, ערוץ 2, קיבל מהמדינה סכום גבוה יותר בשנים אלה. הנתונים מצביעים על כך 
שגם הגופים הממשלתיים מקצצים את תקציבי הפרסום שלהם בעיתונות המודפסת 

ומעלים את היקף ההשקעה בפרסום מקוון.

הקטגוריות המובילות בפרסום באינטרנט ב-2015 היו מכללות, רשתות שיווק וסרטים. 
המפרסמים הבולטים היו פרוקטר אנד גמבל, קבוצת בזק וסופר-פארם.

הפרסום בעיתונות המודפסת 

נתח הפרסום   2015 בשנת  בישראל התכווץ  גם  בעולם המערבי,  במדינות אחרות  כמו 
בעיתונות המודפסת, ותחום זה ירד לראשונה למקום השלישי. רק 804 מיליון שקלים, 
נגרעו   2014 לשנת  לפרינט. בהשוואה  זו  בשנה  הופנו  עוגת הפרסום,  שהם 21% מכלל 
מהעיתונות הכנסות של 50 מיליון שקלים, שהם 6%. בשנה זו פורסמו פחות אינצ'ים 
בעיתונים הגדולים, במקומונים ובמגזינים, חולקו יותר בונוסים וניתנו בממוצע יותר 

הנחות למפרסמים.

5 איתמר ב"ז, "מי זוכה בקצפת מעוגת עשרות המיליונים של הפרסום הממשלתי - ומי רק בדובדבן", העין השביעית, 

נחשפו בעקבות בקשת חופש המידע שהגישה עמותת "הצלחה"  www.the7eye.org.il/185329 .15.12.2015 הנתונים 
בשיתוף עם "העין השביעית".

www.the7eye.org.il/185329
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בין  כי  דיווח  מפרסום,  בהכנסותיו  הירידה  היקף  את  שחשף  היחיד  "הארץ",  עיתון 
2013 ל-2014 חלה ירידה של 6% בהכנסותיו מפרסום, ובין 2014 ל-2015 ירידה נוספת 
בין היתר,  זו, שפגעה ככל הידוע בכל העיתונות המודפסת, תרמה,  של 6.4% מציאות 
סגירת  ועל  עובדים  פיטורי  על  להכריז   2015 בסוף  "גלובס"  הכלכלי  היומון  להחלטת 

כמה מוספים. 

ויותר  יותר  שכן  התקשורת,  בעולם  נחיתות  בעמדת  נמצאת  המודפסת  העיתונות 
הגדלת  בדמות  שלהם  הפרסומיים  למסרים  מידיות  תגובות  המבקשים  מפרסמים 
המכירות, מעבירים את תקציבי הפרסום לאינטרנט. במקביל ניכרת ירידה בתקציבים 

המופנים לפרסומת תדמיתית. 

חשמל  חנויות  שיווק,  רשתות  היו  זו  בשנה  בעיתונות  בפרסום  הבולטות  הקטגוריות 
וריהוט. המפרסמים הבולטים: קבוצת אלקטרה, סופר פארם ובני משה קרסו.

הפרסום ברדיו

לכ- והגיעה  ברציפות,  השלישית  השנה  זו  ב-2015,  גם  גדלה  ברדיו  לפרסום  ההוצאה 
בהשוואה   4% של  בגידול  מדובר  הפרסום.  עוגת  מכלל   7% שהם  שקלים  מיליון   262
ל-2014. מתקציבי הפרסום נהנו הן תחנות הרדיו הארציות והן הרדיו האזורי-מסחרי. 
הרדיו נהנה ממגמת המפרסמים לצמצם את הפרסום התדמיתי ולהשקיע יותר בפרסום 
תכליתי-מכירתי. הרדיו מציע פעילויות פרסום מגוונות באמצעות תשדירים, שת"פים 
נחשב  כך  משום  יחסית.  נמוכות  בעלויות  לפעולה  במהירות  להניע  ומצליח  וחסויות, 
הרדיו בקרב מפרסמים לאמצעי תקשורת בעל אפקטיביות גבוהה ועלויות המצדיקות 
את ההשקעה. הקטגוריות המובילות בפרסום ברדיו ב-2015 היו רשתות שיווק, חנויות 

חשמל ורכב. המפרסמים הבולטים: קבוצת אלקטרה, IDI חברה לביטוח ואל"מ. 

פרסום חוצות

הוצאות המפרסמים לפרסום במדיה זו ב-2015 הגיעו ל-204 מיליון שקלים, שהם 5% 
משוק הפרסום. בשנה זו חל גידול של 3% לעומת 2014, בראש ובראשונה בזכות הגדלת 
הבחירות  מערכת  במהלך  השנה  של  הראשונה  במחצית  המחירים  ועליית  הביקוש 
בעיקר  נרחב,  חוצות  לפרסום  הודות  זו  מגמה  נמשכה  מכן  לאחר  גם  ה-20.  לכנסת 
לקידום השקות של מוצרים, שנדחו על ידי המפרסמים עד לאחר הבחירות. מספטמבר 
עד נובמבר ניכר הצמצום הכולל בתקציבים גם בפרסום החוצות. הנתונים מתייחסים 
גם השנה לקמפיינים בפרסום חוצות בהיקף ארצי, שכן יש קושי רב במעקב אחר היקף 
חוצות  בפרסום  המובילות  הקטגוריות  המקומית.  ברמה  זה  מסוג  לפרסום  ההוצאות 
הבולטים:  המפרסמים  קלים.  ומשקאות  שיווק  רשתות  למגורים,  דירות  היו  ב-2015 

החברה המרכזית למשקאות, פז וקבוצת בזק. 

הפרסום בקולנוע 

זו  וסך כל השקעת המפרסמים במדיה  גידול של 5%  נרשם ב-2015  בפרסום בקולנוע 
היה 44 מיליון שקלים, כאחוז אחד מכלל עוגת הפרסום. הגידול המשמעותי נובע, בין 

6 "אל קוראי הארץ", הארץ, 17.1.2015, עמ' 1.
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היתר, ממספרם הקטן יחסית של צופי הקולנוע בשנת 2014, בעיקר בימי מבצע "צוק 
איתן". סיבה אחרת לכך היא הגידול במספר המפרסמים ובהשקעות הפרסום בקולנוע, 

שהתבטאו בין היתר בחסויות, קד"מ ושיתופי פעולה שונים. 

מגמה זו היא תוצאה של הצמיחה העקבית בתחום הקולנוע בישראל. מספר המבקרים 
היתר  בין  נובעת  זו  עלייה  בשנה.  צופים  מיליון   16 של  לשיא  מתקרב  הקולנוע  בבתי 
משדרוג חוויית הבילוי בקולנוע באמצעות תוספת אתרי מגה פלקס כדוגמת יס פלאנט 
מתקדמות,  סאונד  ומערכות  חדישים  אולמות  של  רב  מספר  הכוללים  סיטי,  וסינמה 
וכן בתי קפה, מסעדות, פאבים ומוקדי בילוי נוספים. הקטגוריות המובילות בפרסום 
בקולנוע ב-2015 היו משקאות קלים, רשתות מזון מהיר וכרטיסי אשראי. המפרסמים 

הבולטים: החברה המרכזית למשקאות, מקדונלדס וקבוצת בנק הפועלים.

עוגת הפרסום 2015

טלוויזיה
1.440 מיליארד שקל

עיתונות
804 מיליון שקל

אינטרנט
1.023 מיליארד שקל

קולנוע
44 מיליון שקל

שילוט חוצות
204 מיליון שקל

רדיו  
262  מיליון שקל

38%

27%21%

7%

5%

1%

סה“כ: 3.785 מיליארד שקל

מקור: איגוד השיווק הישראלי ויפעת בקרת פרסום
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עוגת הפרסום ב-2015 בהשוואה לשנה הקודמת

201420152014-2015

גידול/קיטוןנתחסכוםמדיהנתחסכוםמדיה

2%-1,44838%טלוויזיה1,47841%טלוויזיה

6%-80421%עיתונות85523%עיתונות

25%+1,02327%אינטרנט81822%אינטרנט

4%+2627%רדיו2527%רדיו

3%+2045%חוצות1985%חוצות

5%+441%קולנוע421%קולנוע

4%+3,785100%סה"כ3,643100%סה"כ

מקור: איגוד השיווק הישראלי ויפעת בקרת פרסום
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תחומי הפרסום המובילים

שלושת תחומי הפרסום המובילים בשנת 2015 היו: רשתות שיווק וחנויות, האינטרנט 
ומשרדי הממשלה. בתחום הראשון נרשמה אמנם ירידה בשיעור 4% בהשוואה ל-2014, 
בכ-308  הסתכמו  הרשתות  של  הפרסום  והוצאות  "מגה",  קריסת  רקע  על  היתר  בין 
 ,365 היו רשת סופר-פארם, קבוצת  זה  מיליון שקלים. המפרסמים הבולטים בתחום 
הריבוע  רשת  הפרטיים(,  מותגיה  את  בהבלטה  היתר  בין  )שקידמה  שופרסל  קבוצת 

הכחול, שתקציבי הפרסום שלה צומצמו ב-32% בהשוואה לשנה הקודמת. 

התחום המוביל השני היה פרסום לצרכנות באינטרנט. קטגוריה זו עלתה ב-2015 בכ-
 WOBI אתר  שקלים.  מיליון  כ-275.7  של  בהשקעה  הקודמת,  לשנה  בהשוואה   17%

 .China Buy-ו Trivago הפגין נוכחות נרחבת, וכך גם אתר

זו  בשנה  גם  המשיך  ב-2015  הפרסום  בתחום  המובילות  המסחריות  החברות  לצד 
הפרסום הממשלתי לתפוס נתח מכובד מהעוגה. במקום השלישי ברשימת התחומים 
המובילים בפרסום נמצאים משרדי הממשלה, שהפנו כ-132.2 מיליון שקלים לפרסום. 

מדובר בעלייה של 11% בהשוואה לשנה הקודמת. 

ההוצאה הבולטת ביותר בתחום זה הייתה של משרד הפנים שהשקיע באמצעות לשכת 
חלק   .2014 לעומת  כ-212%  של  עלייה  שקלים,  מיליון  כ-17.6  הממשלתית  הפרסום 
נכנסים"  לא  מציל,  אין  "אם  בקמפיין  וכן  הבחירות,  במערכת  עסקו  אלה  ממודעות 
"המסלול  את  היתר  בין  שפרסם  החינוך,  משרד  נמצא  השני  במקום  הקיץ.  בחודשי 
הטכנולוגי המקצועי" ו"למידה משמעותית" ולאחר הבחירות את יוזמתו של שר החינוך 
השלישי  במקום  מתמטיקה.  יחידות  חמש  לימודי  לעידוד  חמש"  "לתת  בנט,  נפתלי 
נמצא משרד המשפטים שמסעי הפרסום שלו התמקדו בין היתר בנציבות שוויון זכויות 

לאנשים בעלי מוגבלויות וכן בקמפיין נגד הפצת תוכן מיני ללא הסכמת המצולמים. 

תחומים נוספים שבהם נרשמה עלייה בפרסום בהשוואה ל-2014:
ההמתנה 	  בעקבות  הנראה  ככל  זה,  בתחום  בפרסום  חלשה  שנה  לאחר  דירות: 

לתכנית מע"מ 0 של שר האוצר לשעבר יאיר לפיד, חזרו המפרסמים לפרסם דירות 
והשקיעו בכך כ-121.2 מיליון שקלים, עלייה של כ-32% לעומת 2014.

אירועי תרבות: עלייה של כ-16%בהשוואה לשנה הקודמת, בין היתר בשל פרסום 	 
נרחב של הופעות אמנים זרים ואמנים ישראלים בולטים.

רכבי שטח: עלייה של כ-61% בהשקעה לפרסום בתחום זה.	 

אשר לכלל שוק הפרסום העריך נתי יעקובי, מנכ"ל יפעת בקרת פרסום, כי ההתרחשויות 
בתחום זה בשנת 2015 שיקפו את השינויים שעברו רשתות השיווק בצל קריסת "מגה", 
זהירה  ואופטימיות  העתידית,  לרגולציה  האשראי  כרטיסי  חברות  של  ההכנות  את 
נדל"ן  לתנופה פרסומית בקטגוריית הסלולר ב-2016. "הפרסום המאסיבי לפרוייקטי 
ולרכבי פנאי ושטח, בשילוב ריבית נמוכה, מעידים על כך שישראל 2015 ממונפת יותר, 
והדיגיטציה המואצת של חיינו, הופכת את הרגלי הקניות גם לאינטרנטיים יותר", אמר 

יעקובי.
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משרדי הפרסום המובילים ב-2015

להערכת יפעת בקרת פרסום, הקטנת תקציבי הפרסום של חלק מהמפרסמים הגדולים 
במשק פגעה בעיקר בשלושת משרדי הפרסום המובילים שטיפלו בהם. בניגוד להם, רוב 
הפעילות  נפח  את  הגדילו  ואף  כוחם  על  שמרו  הגדולים,   20 בטבלת  הפרסום  משרדי 

ב-2015. 

גם בשנה זו הוביל משרד הפרסום מקאן תל אביב את טבלת משרדי הפרסום עם תקציבי 
פרסום בהיקף של כ-356.3 מיליון שקלים )ירידה של כ-12% בהשוואה ל-2014(. במקום 
השני: אדלר חומסקי ורשבסקי, השקעה בפרסום של כ-324.8 מיליון שקלים )ירידה של 

כ-9%(. באותו מקום ובאותם נתונים נמצא משרד הפרסום באומן בר ריבנאי.

תחומי הפרסום המובילים )במיליוני שקלים(

שינוי לעומת 20152014מפרסם

308.1-4%רשתות שיווק וחנויות1

257.717%אינטרנט2

132.211%משרדי ממשלה3

132.24%ביגוד-

126.4-6%מוצרי חשמל ואלקטרוניקה5

121.232%דירות למגורים6

121.2-18%רכבים פרטיים-

116.57%ריהוט8

116.57%בנק-

116.511%ארגונים/עמותות-

מקור: איגוד השיווק הישראלי ויפעת בקרת פרסום



המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה

44

ינואר 2015 

מתעמולת 	  כחלק  הומוריסטיים  וידיאו  תשדירי  בסדרת  פותח  נתניהו  בנימין 
הבחירות לכנסת ה-20. 

"ישראל 	  על  אוסר  ג׳ובראן,  סלים  השופט  המרכזית,  הבחירות  ועדת  ראש  יושב 
הבדו״,  ״שארלי  הצרפתי  השבועון  של  המיוחד  הגיליון  את  בחינם  להפיץ  ביתנו" 

שבשערו קריקטורה הלועגת לנביא מוחמד. 

הרשות 	  הליכוד.  של  הקמפיין  לצוות  מצטרף  הררי  דידי  והטלוויזיה  הרדיו  שדר 
השנייה לטלוויזיה ולרדיו התירה את המשך שידור תכניתו "דידי לוקאלי", שכן 

אינה עוסקת בנושאים אקטואליים.

קנס של 10,000 ₪ מוטל על ערוץ 10 בשל שידור תשדירים נגד "חוק ישראל היום". 	 

העיתונאי שרון גל מצטרף לרשימת ישראל ביתנו בבחירות לכנסת ה-20.	 

הכנסת מאשרת את הצעת החוק להארכת הזיכיון של ערוץ 10 בחצי שנה, והקלות 	 
רגולטוריות לזכייניות ערוץ 2 – קשת ורשת.

ניר שוויקי הוא המנכ"ל בפועל של הרשות השנייה, לאחר פרישתו של שי באב"ד 	 
שהצטרף לצוות הבחירות של משה כחלון. 

תכנית ההומור והָסטירה "מצב האומה" עוברת מ"רשת" לערוץ 10.	 

הבלוגר עומרי חיון מצטרף לרשימת 'עלה ירוק' לכנסת )ופורש ממנה שבועיים לפני 	 
הבחירות(.

פייסבוק מסירה מהרשת את העמוד הפופולרי "סטטוסים מצייצים" לאחר שפורסם 	 
כי בעלי העמוד גובים תשלום תמורת סטטוסים ומפרסמים פוסטים ממומנים.

אילה חסון ואיתמר מרכוס הם חתני פרס ביקורת התקשורת מטעם האגודה לזכות 	 
הציבור לדעת.

נפטר עורך 'הארץ' לשעבר, דוד לנדאו.	 

נפטר איש הרדיו והטלוויזיה, אלימלך רם. 	 

פברואר 2015

בג"צ מאשר ל"ישראל ביתנו" להפיץ את גיליון "שארלי הבדו". 	 

בג"צ מאשר הטלת קנס על "רדיו ללא הפסקה" בשל גידופי נתן זהבי, אך מבטל את 	 
החלטת הרשות השנייה לשלש את הקנס. 

"סטטוסים מצייצים" חוזר לאוויר כאתר.	 

נפטר העיתונאי והשר לשעבר אורי אורבך.	 

2015: יומן תקשורת
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יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת דוחה עתירה להגדיר את "ישראל היום" כתעמולת 	 
בחירות.

עמית סגל הוא חתן פרס DIGIT לעיתונות. 	 

או מוגבלים בשעות 	  נפסלים  גוונים של אפור"  תשדירי פרסומת לסרט "חמישים 
בשל  ולרדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  החלטת  פי  על  ו-10   2 בערוצים  השידור 

"רמזים מיניים בוטים". 

מרץ 2015

רשות 	  את  שיחליף  החדש  הציבורי  השידור  תאגיד  למנכ"ל  נבחר  קובלנץ  אלדד 
השידור.

רשות התקשוב הממשלתית מפיצה את היישומון "בחירון 2015" לקבלת מידע על 	 
הבחירות לכנסת ה-20. 

ערוץ הטלוויזיה בערבית הלאTV יעבור לשליטת איש העסקים בסאם ג'אבר.	 

אפריל 2015

מנכ"ל הוט הרצל עוזר פורש. 	 

משתתפת "האח הגדול" מגישה תביעה נגד מפיקי הסדרה.	 

הזוכים בפרס בני ברית לסיקור העולם היהודי הם נדב איל מחדשות 10 וסם סוקול 	 
מג'רוזלם פוסט.

פרס מנכ"ל רשות השידור מוענק לאסתי פרז, אורית ברקאי ואיזי מן.	 

"העין השביעית" גם ברדיו: תכנית ביקורת תקשורת שבועית בקול הקמפוס.	 

הרשות השנייה מאשרת לערוץ 10 להגיש בקשה לקבלת רישיון.	 

נתניהו תובע ממפלגות הקואליציה לא לפעול נגד "ישראל היום".	 

מתחם "בית סוקולוב" בתל אביב נמכר על ידי אגודת העיתונאים לקרן ריאליטי 	 
וחברת הביטוח הפניקס תמורת כ-170 מיליון שקל.

מאי 2015

ראש הממשלה בנימין נתניהו נוטל לידיו את תיק התקשורת בממשלתו החדשה. 	 

ההגירה 	  רשות  בלשכת  מנהל  התאבדות  בעקבות  נרחב  ותקשורתי  ציבורי  דיון 
הוכפש  ששמו  לאחר  זאת  עשה  כי  אחריו  שהותיר  במכתב  שהסביר  והאוכלוסין, 

קשות בפוסט בפייסבוק שזכה לתפוצה ניכרת, ובו הואשם בגזענות. 

ישראל מדורגת במקום ה-30 במדד 	  ובישראל.  בעולם  יום חופש העיתונות מצוין 
ארגון  לפי  ה-101  ובמקום  האוז",  "פרידום  ארגון  לפי  בעולם  העיתונות  חופש 

"כתבים ללא גבולות". 
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חברת RGE בשליטת איש העסקים לן בלווטניק, אביב גלעדי ואודי רקנאטי רוכשת 	 
את השליטה בערוץ 10. 

שאיים 	  אופיר  גיא  עו"ד  את  תובעת  סופר-תאני  עדי  ישראל  פייסבוק  מנכ"לית 
מפרסמת  איננה  החברתית  הרשת  שלדבריו  מאחר  האישיים,  פרטיה  את  לפרסם 

פרטים ליצירת קשר עם הנהלת החברה בארץ. 

פלסטינים 	  עיתונאים   20 מחזיקה  ישראל  כי  טוען  הפלסטיני  העיתונאים  ארגון 
במעצר או במעצר מנהלי.

יוני 2015

ראש הממשלה ושר התקשורת נתניהו ממנה את השר בלי תיק אופיר אקוניס לשר 	 
הממונה על רשות השידור והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

לערביי 	  המיועד   F48 בלוויין  הטלוויזיה  ערוץ  את  משיקה  הפלסטינית  הרשות 
ישראל, המופק בנצרת ומשודר מרמאללה. 

אורי מרק הוא ראש מערכת החדשות של 'הארץ' במקום נעה לנדאו.	 

תקציב ההקמה של תאגיד השידור שיחליף את רשות השידור: 360 מיליון שקלים.	 

העיתונאי נדב פרי עוזב את חדשות ערוץ 10 ומצטרף למטהו של איל ההון יצחק 	 
תשובה.

הרשות השנייה מעניקה רישיון שידורים לערוץ 10 ל-15 שנה.	 

נפטר אורי כהן-אהרונוב, כתב המשטרה הוותיק של ערוץ 1. 	 

המגזין הדתי הראשון לגברים "קידוש" יוצא לאור.	 

"ישראל היום" מחולק חינם במרכולי "מגה" במקום "ישראל פוסט".	 

האוצר מעביר לרשות השידור 188 מיליון שקלים בתמורה לפרישת עובדים ופינוי 	 

קרקעות.

יולי 2015

 	 F48 השר לביטחון פנים גלעד ארדן מפרסם צו האוסר על פעילות הערוץ הפלסטיני
בתחומי ישראל. 

מו"ל עיתון "הארץ" עמוס שוקן תובע חצי מיליון שקלים מהעיתונאי יואב יצחק, 	 
על שפרסם באתר News1 כי שוקן נסחט בידי עו"ד רונאל פישר. מאוחר יותר נענה 

בית המשפט לבקשת שוקן לאסור את פרסום כתב ההגנה של יצחק.

גרנות-	  טל  מחליפתו:  שנה.  חצי  לאחר  מתפקידו  פורש  צחי  אילן  הוט  מנכ"ל 
גולדשטיין.

המועצה לשידורי כבלים ולוויין אוסרת על ערוץ 20 לשדר מבזקי חדשות.	 

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאשרת לתחנת הרדיו בערבית א-שאמס 	 
לשדר ביום כיפור. 

מנכ"ל רשות השידור בפירוק יונה וייזנטל מתפטר.	 

המלצות 	  תגיש  בייניש  דורית  בדימוס  השופטת  של  בראשותה  ציבורית  ועדה 
להתאמת חוקי תעמולת הבחירות לכנסת למציאות התקשורתית המשתנה. 
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אוגוסט 2015

הראשית, 	  הצבאית  כצנזורית  לתפקידה  נכנסת  בן-אברהם  אריאלה  משנה  אלוף 
במקום תת אלוף סימה וקנין-גיל, שכיהנה כצנזורית הראשית מאז 2005. 

הווידיאו 	  בתחום  הפועלים  לאומים  בין  גופים  מזהירים:   10 וערוץ  רשת  קשת, 
בישראל מביאים לקריסת שוק הטלוויזיה.

האוצר מציע קיצוץ של 24% בתקציב הטלוויזיה החינוכית	 

תכנית ריאליטי ראשונה בסגנון מסורתי: "פייטן נולד" בערוץ 10. 	 

עובדי 	   1,580 פיטורי  שיאפשר  חוק  בהצעת  סעיף  בעקבות  בתל-אביב  מחאה  כנס 
רשות השידור. הסעיף בוטל בהסכמה בין הממשלה להסתדרות. 

ספטמבר 2015

הכנסת מאשרת את התיקונים לחוק השידור הציבורי הישראלי, שעל פיו אמורה 	 
רשות השידור להיסגר ב-31 במרץ 2016, עם הקמת גוף שידור חדש שייקרא "תאגיד 

השידור הישראלי". 

אות הוקרה לעיתונאית הדס שטייף על מלחמתה בהטרדות מיניות.	 

ח"כ שרון גל מתפטר מהכנסת וחוזר לטלוויזיה. 	 

שכטר 	  עמית  פרופ׳  בראשות  המסחריים  בשידורים  הרגולציה  לאסדרת  הוועדה 
השידורים  על  הרגולציה  הקלת  לאומית,  תקשורת  רשות  הקמת  על  ממליצה 

המסחריים והקלות למתחרים חדשים לטלוויזיה באינטרנט.

נפטר איש התקשורת וחתן פרס ישראל מוטי קירשנבאום.	 

והרשות 	  השידור  רשות  על  הממונה  כשר  מתפקידו  מתפטר  אקוניס  אופיר  השר 
השנייה. 

קצין צה"ל מושעה מתפקידו לאחר פרסום סרטון שבו נראים חיילים מפעילים כוח 	 
ושוברים מצלמה של צוות עיתונאים צרפתי.

אוקטובר 2015

אחוזים 	   300 של  ועלייה  בפייסבוק,  ואלימות  הסתה  שיחות  אלף  מ-200  יותר 
כצנלסון  ברל  קרן  של  החודשי  השנאה"  "דוח  פי  על  פיזית,  לאלימות  בקריאות 

 .Vigo בשיתוף עם חברת המחקר

תמהיל 	  את  לשנות  דקל  ירון  צה"ל  גלי  ממפקד  תובעת  רגב  מירי  התרבות  שרת 
השירים בגלגלצ ולהשמיע יותר מוזיקה ישראלית-מזרחית.

דליה דורנר נבחרת לכהונה נוספת כנשיאת מועצת העתונות.	 

עתירה לבג"צ: לחייב את פייסבוק העולמית לספק מען לפניות הציבור בישראל.	 

יישומון חדש של רשות השידור מאפשר האזנה לקול ישראל ולתכניות מוקלטות. 	 

ח"כ אורן חזן מגיש תביעה נגד העיתונאי עמית סגל על הכתבה על פעילות חזן בבולגריה. 	 
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לטלוויזיה 	  לרשות השנייה  ומאזינים  צופים  של  עלייה של 40% במספר התלונות 
כ-40%  הרשות.  שמפרסמת  הציבור  פניות  מדוח  עולה  כך   ,2014 בשנת  ולרדיו 

מהתלונות נמצאו מוצדקות.

ברי בר-ציון – מנהל מיוחד של רשות השידור בפירוק; שמעון אלקבץ – מנהל הרדיו 	 
והעורך הראשי של הרשות בפירוק.

משה ליכטמן מ"גלובס" זוכה באות אביר השלטון.	 

מאות מעובדי רשות השידור פרשו במסגרת הסכם פרישה מרצון.	 

הכנסת תקיים מכרז חדש להפעלת ערוץ הכנסת, שהופעל במשך עשרות שנים על 	 
ידי חברת החדשות של ערוץ 2.

כלול" 	  "הכול  לתכנית  היום,  בישראל  וצוותו  גילת  מרדכי  לתחקירן  אומ"ץ  אות 
וללוסי אהריש.

אגודת כתבי החוץ בישראל מוחה על הפעלת כוח בידי אנשי משמר הגבול נגד צוותי 	 
עיתונאים שסיקרו עימות בין פלסטינים לישראלים ליד רמאללה. 

נובמבר 2015

קסניה 	  ח"כ  ביוזמת  שהוקמה  והעיתונות,  הביטוי  חופש  הבטחת  למען  השדולה 
רשויות  מניסיונות  דאגה  ומביעה  לראשונה  מתכנסת  הציוני(,  )המחנה  סבטלובה 

השלטון לשלוט בתקשורת. 

ראש הממשלה נתניהו מעכב את מינויו של ד"ר רן ברץ ראש מערך ההסברה הלאומי 	 
לאחר שהתברר שהאשים בפייסבוק את הנשיא אובמה באנטישמיות.

השידור 	  בנהלי  התרבות  שרת  של  להתערבותה  מתנגד  יעלון  משה  הביטחון  שר 
בגלגלצ. 

פרסי מפעל חיים בכנס אילת לעיתונאות לסימה קדמון מ"ידיעות אחרונות" ולאהוד 	 
גרף מגלי צה"ל. פרסים גם לצוות "בחצי היום" ברשת ב, אסתי פרז ואורית ברקאי, 
לשי ודרור מ"רדיו ללא הפסקה 103FM" ולתכנית "ערב ים-תיכוני" בהגשת אלי 

 ."91FM כהן )אליקו( בתחנת הרדיו "לב המדינה

פרס מפעל חיים לרם לוי בתחרות הקולנוע הדוקומנטרי.	 

 	 35.7%  – בתקשורת  הציבור  באמון  קלה  עלייה  הישראלית:  הדמוקרטיה  מדד 
בהשוואה ל-29.7% ב-2014. 

מנהלת חטיבת החדשות בערוץ 1 איילה חסון עוברת לערוץ 10.	 

נפטר מנכ"ל ערוץ 9 לשעבר, ליאוניד בלחמן.	 

ח"כים ועולים מתריעים בוועדת העלייה והקליטה של הכנסת על הפגיעה בשידורי 	 
האדם  בכוח  ניכר  צמצום  בשל  נוספות,  ובשפות  אמהרית  ברוסית,  ישראל  קול 

לקראת פירוק רשות השידור. 

השידור 	  תאגיד  בחוק  מגישים  של  דעה  הבעת  האוסר  ההשתקה"  "סעיף  מבוטל 
החדש. 

פוסט של הכתבת רחלי רוטנר על הטרדה מינית מצד ינון מגל מוביל להתפטרותו 	 
מהכנסת. 
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עיתונאים ערבים מארבעה אמצעי תקשורת 	   46 פיטורי  על  עמותת אעלאם מוחה 
שנסגרו בעקבות ההכרזה על הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית כארגון בלתי 

חוקי. 

דצמבר 2015

ידיעות אחרונות משיק יישומון של מהדורת העיתון ומוספיו. 	 

עיתונאית, 	  ידיעה  שפרסם  לאחר  במשטרה  לחקירה  זומן  לרר  גיא   10 ערוץ  כתב 
בחשד ל"פרסום חומרי חקירה אסורים". 

צמצוצים במערכת "גלובס": יפוטרו עובדים וייסגרו מוספים.	 

סיכום השנה בחיפושים בגוגל ישראל: "אלנבי 40" והח"כ הפורש ינון מגל בראש 	 
הרשימה.

פרס סוקולוב לקרן נויבך, אילנה דיין, עמוס הראל וגידי ויץ. 	 

"אוי קלט" העיתון הוותיק בשפה ההונגרית, יוצא בפעם האחרונה כשבועון, ובעליו 	 
הנוכחי ג'ורג' אדרי מתכנן להמשיך את הופעתו כירחון.
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שחר גור, מנהל יפעת מחקרי מדיה

האם התקשורת שמאלנית? האם היא משקפת את דעת הקהל? ומה חושב עליה הציבור 
הרחב?

יפעת מחקרי מדיה ערכה מחקר ראשון מסוגו ובו ניסיון לבחון את מידת ההתאמה בין 
הסיקור התקשורתי לדעת הקהל בישראל בסוגיות מפתח בשיח הציבורי בשנת 2015. 
אך  פוליטיות,  בסוגיות  בעיקר  הציבור,  עמדות  את  הבוחנים  בסקרים  מוצפים  אנחנו 
כחוקרי תקשורת לקחנו על עצמנו את האתגר לבחון את הקשר בין אופי השיח שאליו 
זה מגיע על רקע הפיכתה של עמדת  לבין עמדות אלה. אתגר  נחשפים בתקשורת  אנו 
והיותה מוקד למתקפה בזמן קמפיין  התקשורת לסוגיה בפני עצמה בשנה האחרונה, 
הבחירות ואחריו. המחקר הנוכחי מרחיב את היריעה של בחינת הסיקור התקשורתי 
ואזרחיים  כלכליים  לנושאים  גם  המרכזית  הפוליטית-מדינית  הסוגיה  לצד  ומתייחס 

מתוך רצון לשקף באופן רחב ומהימן את עמדת התקשורת במגוון נושאים.

המחקר מבוסס על שילוב אינטגרטיבי של שני אפיקי מידע:
ניתוח השיח התקשורתי בתקשורת הארצית המובילה בישראל בשנת 2015.	 
ניתוח נתוני סקרי דעת קהל מחודש אוקטובר )שנערכו עבור יפעת מחקרי מדיה על 	 

ידי מכון מידע שיווקי(.

בשנה  בישראל  הציבורי  בשיח  במחלוקת  שנויות  מפתח  סוגיות  שלוש  נבחנו  במחקר 
האחרונה

שאלת החתירה להסדר מדיני עם הפלסטינים )מדיני(.	 
שאלת עצמאותו של בית המשפט העליון )אזרחי(.	 
מידת המעורבות הממשלתית בכלכלה ובמשק )כלכלי(.	 

נושא בחודשים  בכל  דגימה מייצגת של כתבות  בעזרת  נערך  ניתוח השיח התקשורתי 
 ,YNET-ינואר-ספטמבר 2015 בששת העיתונים היומיים הארציים, האתרים וואלה ו
העמדה  נבחנה  כתבה  בכל  ב.  ורשת  גל"צ  הרדיו  ותחנות  ו-10   ,2  ,1 הטלוויזיה  ערוצי 
המוצגת ביחס לסוגיה תוך התחשבות במיקומה במדיה, גודל האייטם ובולטות הנושא 
כ-3000  נותחו  הכול  )בסך  בנושא  מהכתבות   50% של  מדגם  נותח  סוגיה  בכל  בתוכו. 
כתבות(. בסוגיה המדינית נותחו הכתבות שבהן אוזכר המשא ומתן המדיני או הופיע כל 
אזכור שהוא של הפלסטינים )גם בהקשרים ביטחוניים ולא מדיניים(. בסוגיה האזרחית 
בולטת  בצורה  משופטיו  אחד  או  העליון  המשפט  בית  אוזכר  שבהן  הכתבות  נותחו 
באייטם. בסוגיה הכלכלית נותחו הכתבות שעוסקות ברפורמות, מעורבות ממשלתית, 
הפרטה, או רגולציה על סוגיה השונים. לאחר הדגימה, נערך ניתוח של הכתבות על ידי 
ופיקוח של  סוגיות תוך התייעצות הדדית  ניתח שתי  שני אנליסטים, שכל אחד מהם 

מנהל מחלקת המחקר.

סוגיות מפתח בשיח הציבורי בישראל:
תקשורת מול דעת קהל
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הסוגיה המדינית: חתירה להסדר עם הפלסטינים

בתחום המדיני, בחרנו לבחון את שאלת החתירה להסדר מדיני עם הפלסטינים כמייצגת 
עמדה מדינית באופן משמעותי. חשוב לזכור כי במהלך השנה לא התקיים משא ומתן 
נאומי  והסוגיה הפלסטינית עלתה לראש סדר היום רק בחודש ספטמבר סביב  מדיני 
נתניהו ואבו-מאזן באו"ם ותחילת גל הטרור. על כן עשוי להיות פער מובנה בין ניתוח 
אוקטובר. בחודש  שנמדדה  הקהל  דעת  לבין  השנה  לאורך  שנערך  התקשורתי  השיח 

בסקר שערכנו בנושא נשאלו שתי שאלות: 

מה העמדה האישית בנושא )תומך או מתנגד לחתירה להסדר מדיני עם הפלסטינים(?	 
מה תפיסת עמדת התקשורת בנושא )תומכת, מתנגדת או מאוזנת(?	 

 47%( מדיני  להסדר  לחתירה  להתנגדות  קלה  ציבורית  נטייה  על  מעידים  הממצאים 
אופן  לגבי  נשאל  כאשר  זאת,  לעומת  הימני(.  הגרף  תומכים,   42% מול  או  מתנגדים 
שמאלה  מאוד  חזקה  הטיה  על  מצביע  הציבור  הנושא,  את  התקשורת  של  הסיקור 
לכיוון תמיכה בחתירה להסדר )10% בלבד מצביעים על נטייה להתנגדות אל מול 63% 

המצביעים על נטייה לתמיכה, הגרף האמצעי(.

נועדו להשוואה לעמדת התקשורת בפועל, כפי שהיא עולה  כאמור, סקרי דעת הקהל 
מניתוח השיח התקשורתי בנושא יחסי ישראל והפלסטינים מתחילת השנה. כל אייטם 
נרחב  נתח  מדיני.  להסדר  ישראלית  לחתירה  להתנגד  או  לקדם  נטייתו  פי  על  נותח 
באחד  מובהקת  תמיכה  ללא  זו  בשאלה  מאוזן  היה  השמאלי(  הגרף   ,39%( מהסיקור 
הצדדים. 35% מהסיקור מפגין תמיכה בהסדר אל מול 26% המביעים נטייה להתנגדות.

הסוגיה המדינית: חתירה להסדר מדיני עם הפלסטינים

47%42%

11%10%

63%

27%

התקשורת בפועלדעת הקהל תפיסת התקשורת

תומכת בחתירה להסדרמאוזנת/ אין דעהמתנגדת לחתירה להסדר

26%
35% 39%

ימינה  הנטייה,  מדד  את  חישבנו  אינטגרטיבית,  לתמונה  הממצאים  את  לסכם  כדי 
או שמאלה באחוזים, של כל אחת מנקודות המבט שנבחנו בהפחתת שיעור התמיכה 
ימינה ב-5%, תפיסת התקשורת   נוטה  מההתנגדות. מדד הנטייה מראה שדעת הקהל 

בעיני הציבור נוטה שמאלה ב-35% ובפועל הסיקור התקשורתי נוטה שמאלה ב-9%.
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על כן, ניתוח הסוגיה המדינית מעיד כי:
דעת הקהל בישראל ביחס לצורך לחתור להסדר עם הפלסטינים נוטה במעט ימינה 	 

להתנגדות.
תפיסת התקשורת בעיני הציבור קיצונית מאוד לכיוון השמאל אף על פי שבפועל 	 

היא בעלת נטייה קלה בלבד.
התקשורת 	  תפיסת  בין  מהפער  יותר  קטן  הסיקור  לאופי  הקהל  דעת  בין  הפער 

לנטייתה בפועל.
עמדות הציבור והתקשורת קרובות אלה לאלה הרבה יותר ממה שמקובל להעריך.	 

מדד הנטיה בסוגיה המדינית

5%

100% שמאל100% ימין

9%

53%

התקשורת בפועל עמדת הציבור

תפיסת
התקשורת

0

הסוגיה האזרחית: מעמד בית המשפט העליון

בתחום האזרחי נבחנו עמדת הציבור והתקשורת בנושא מעמדו של בית המשפט העליון, 
סוגיה שזכתה להד ציבורי נרחב במהלך קמפיין הבחירות וכהונת הממשלה הנוכחית.

בדומה לסוגיה המדינית, הסקר בחן שתי שאלות: 
מה העמדה האישית בנושא )תומך בחיזוק מעמדו או הגבלת כוחו של העליון(?	 
מה תפיסת עמדת התקשורת בנושא )תומכת בחיזוק, הגבלה או מאוזנת(?	 

הממצאים מעידים כי דעת הקהל חצויה לגמרי בשאלת מעמדו של בית המשפט העליון 
)37% לכל צד, הגרף הימני(. לעומת זאת, הציבור תופס את התקשורת בעיקר כתומכת 
בחיזוק מעמדו של בית המשפט העליון )46% מול 13% כתומכת בהגבלת כוחו, הגרף 
האמצעי(. ניתוח השיח התקשורתי שערכנו על כתבות בנושא מתחילת השנה מעיד כי 
מהשיח   32% העליון,  המשפט  בית  של  מעמדו  בחיזוק  לתמיכה  נוטה  מהסיקור   52%
אי  רקע  על  העליון  של  כוחו  בהגבלת  תומך  ממנו  בלבד  ו-15%  לסוגיה  ביחס  מאוזן 

הסכמה עם פסיקותיו ויוזמות החקיקה המוצעות על ידי מפלגות הימין.
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הסוגיה האזרחית: מעמדו של בית המשפט העליון

37%37%

26%

13%

46%
41%

התקשורת בפועלדעת הקהל תפיסת התקשורת

תומכת בחיזוק מעמדוהמצב הקיים / אין דעהתמיכה בהגבלת כוחו

15%

52%

32%

כאשר משלבים את תוצאות שלושת הממצאים ומחשבים את מדד הנטייה מתקבלת 
התוצאה הזאת: דעת הקהל נמצאת באיזון מוחלט ללא נטייה, תפיסת התקשורת בעיני 

הציבור נוטה שמאלה – 33% והתקשורת בפועל נוטה שמאלה – 37%.

על כן, ניתוח הסוגיה האזרחית מעיד כי:
הציבור מאוזן וחצוי לחלוטין בעמדתו בנושא מעמדו של בית המשפט העליון	 
התקשורת מגוננת על בית המשפט העליון ותומכת בחיזוק מעמדו באופן ברור	 
תפיסת התקשורת בעיני הציבור במקרה זה תואמת את המציאות	 

מדד הנטיה בסוגיה האזרחית

100% תומכת
בהגבלת כוחו

100% תומכת
בחיזוק מעמדו

9%

37%

0%
33%

התקשורת בפועל

תפיסת התקשורתעמדת הציבור

0



המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה

54

הסוגיה הכלכלית: מעורבות הממשלה במשק

התחום הכלכלי שונה מכיוון שתפיסת הימין-שמאל בישראל מדינית באופייה ועל כן 
היה חשוב לבחון את הנושא הכלכלי ולראות אם גם בו נמצא ביטוי לקוטביות של השיח 
הציבורי. בחרנו להתמקד בשאלת ימין-שמאל כלכלית קלאסית: מה מידת המעורבות 
המעורבות  בהגברת  התמיכה  מידת  מה  יותר  וספציפית  הפרטי,  במגזר  הממשלתית 
)שמאל כלכלי( מול התמיכה בהפחתתה )ימין כלכלי(. על כן, בדומה לסוגיות האחרות, 

נבחנה דעת הקהל ביחס לסוגיה וגם תפיסת התקשורת ועמדתה בסיקור הנושא.

מול   46%( הממשלתית  המעורבות  בהגברת  ציבורית  תמיכה  על  מעידים  הממצאים 
29%, הגרף הימני( באמצעים כמו אכיפה, רגולציה ופיקוח. תפיסת התקשורת בנושא 
עדות  לאפיינה,  כיצד  ידעו  לא  מהמשיבים  ורבים  האמצעי(  )הגרף  ברורה  אינה  זה 
המעורבות  בנושא  התקשורתי  השיח  בחינת  השמאל-ימין.  ציר  עם  הנושא  זיהוי  לאי 
 18% מול   57%( הפרטי  במגזר  המעורבות  בהגברת  ברורה  תמיכה  מציג  הממשלתית 
במגזר  המעורבות  בבחינת  וגם  השמאלי(  הגרף  מעורבות,  הפחתת  המקדם  מהסיקור 

הציבורי התוצאות דומות.

הסוגיה הכלכלית: מידת המעורבות הממשלתית בכלכלה

29%

46%

25%26%
32%

42%

התקשורת בפועלדעת הקהל תפיסת התקשורת

הגברת המעורבותהמצב הקיים / אין דעההפחתת מעורבות

18%

57%

25%

  

מדד הנטייה בסוגיה הכלכלית מציג את התוצאה הזאת: דעת הקהל נוטה שמאלה – 
17%, תפיסת התקשורת נוטה שמאלה – 6% והתקשורת בפועל נוטה שמאלה – 39%.

ניתוח הסוגיה הכלכלית מעיד כי:
בנושא זה דעת הקהל והשיח התקשורתי נוטים לאותו הכיוון.	 
אין זיהוי ממשי של ימין ושמאל כלכלי בישראל.	 
ישנו בלבול לגבי תפיסת התקשורת והאג'נדה שלה בנושא.	 
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מדד הנטיה בסוגיה הכלכלית

 
100% תומכת
בהגבלת כוחו

100% תומכת
בחיזוק מעמדו

התקשורת בפועל

עמדת הציבור

תפיסת התקשורת

6%

0

17%

39%

סיכום

בסוגיה המדינית התקשורת איננה שמאלנית כפי שהיא נתפסת בעיני רבים בציבור 	 
ואינה דוחפת להסדר בכוח. נתח מרכזי מהסיקור הוא מאוזן והנטייה שמאלה קלה 
בלבד. ניכרת זהירות בתמיכה מופגנת בהסדר בסיקור התקשורתי, ייתכן שזהירות 
זו מקורה במודעות גבוהה בקרב כתבים ועורכים לפער בינם לבין הציבור וניסיון 

לרכך את התנגדותם של קוראים רבים.
כי התקשורת 	  נראה  ומובהק.  ברור  באופן  על מערכת המשפט  מגוננת  התקשורת 

המשפט  בית  של  הגבלה  תאפשר  שאם  ומבינה  במתקפה  כנתונה  היא  אף  חשה 
העליון היא עשויה להיות המטרה הבאה בתור.

והציבור 	  בכלכלה התקשורת  בסוגיה הכלכלית של מידת המעורבות הממשלתית 
נמצאים באותו צד. עם זאת, מכיוון שאין זיהוי ממשי של שמאל וימין כלכליים 
בישראל, התקשורת אינה מרוויחה בשל כך נקודות זכות מהציבור שאף מתקשה 

להבין את האג'נדה הכלכלית שלה.
המחקר 	  אך  שונים  ממחקרים  מוכרת  הקהל  דעת  על  התקשורת  של  השפעתה 

מציע שהתקשורת מושפעת לא פחות בחזרה. אמנם אי אפשר לטעון לקשר סיבתי 
נהייה של התקשורת אחרי דעת  ניכרת  במגבלות המחקר הנוכחי, אך לתחושתנו 
מחד  בהתאם.  המחוג  בתזוזת  זאת  יראה  ההמשך  שמחקר  צופים  ואנו  הקהל 
זו הכרחית בשל אתגריה הכלכליים של התקשורת  כי מגמה  גיסא, אפשר לטעון 
וניסיונה לשרוד, אך מנגד חשוב להציב מראה מול תהליך זה, כי היסחפות מוגזמת 
ולכרות  לעצם תפקידה  עשויה לחטוא  לרצות את הציבור  בניסיון  של התקשורת 

בהדרגה את הענף שעליו היא יושבת.
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ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

מבוא

שנת 2015 התאפיינה בשקט יחסי בנוגע להגבלה חקיקתית של חופש הביטוי והעיתונות, 
זאת,  עם  לכת.1  מרחיקות  שיפוטיות  החלטות  בה  שהתקבלו  לומר  אפשר  אי  וגם 
התחושה היא של כרסום הולך וגובר בזכויות אלה, הן בשל החלטתו של ראש הממשלה 
בנימין נתניהו להחזיק את תיק התקשורת בידיו ולהכניס להסכם הקואליציוני סעיף 
האוסר על שותפותיו לקואליציה להתנגד לרפורמות שיציע בתחום התקשורת; הן בשל 
של  שונים  גופים  ידי  על  מנהליות  סמכויות  ושל  קיימת  חקיקה  של  מרחיבה  פרשנות 
הפגנות,  בזמן  עיתונאים  הכאת  פרסום,  איסור  צווי  של  במרחבים  המבצעת  הרשות 
העיתונאי;  בחיסיון  לפגוע  וניסיונות  הצבאית,  הצנזורה  של  הפעולה  תחומי  הרחבת 
והן במרחבים של "חופש המימון" שמשמעותם ניסיונות התערבות של שרים בפעילות 
אמצעי תקשורת בשליטת המדינה, ניסיונות הנתמכים בטיעון כי מי שמקבל כסף מן 

המדינה צריך להיות נאמן לשלטון הנוכחי. 

מן ההיבט של פגיעה בחופש העיתונות באמצעות לחצים מסחריים ולא בידי המדינה, 
שני הסיפורים המרכזיים של שנת 2015 הם המעורבות הבוטה של אמצעי התקשורת 
המודפסים במגרש הפוליטי לפני הבחירות בתחילת 2015, והעלייה הדרמטית בשימוש 
למסרים  עיתונאיים  מסרים  בין  המערבת  בצורה  שיווקי,  תוכן  של  באסטרטגיה 
פרסומיים, בכל המרחבים התקשורתיים ועל ידי לקוחות הנעים בין חברות מסחריות, 

משרדי ממשלה וגופים ציבוריים שונים. 

לתבוע  מכהנים  פוליטיקאים  של  ניסיונות  היא  השנה  המסתמנת  המעניינת  התופעה 
מסתיימות  התביעות  ורוב  הואיל  בעייתית  היא  זו  מגמה  דיבה.  תביעות  עיתונאים 
לשתי  מצטרפת  זו  מגמה  השתקה.  תביעות  של  יותר  רחב  לגל  ומצטרפות  כלום  בלא 
מגמות הקיימות זה שנים אחדות, הממשיכות לאפיין את יחסי הממשל והתקשורת. 
הדיגיטלי,  לעידן  שיפוטיות  ותפיסות  חקיקה  דברי  ולהתאים  לעדכן  הצורך  ראשית, 
בעיקר בהיבטים של דיני תעמולת הבחירות, צווי איסור פרסום ו"שיימינג" ברשתות 
החברתיות. שנית, המעבר למסלול של סכסוך אזרחי כתחליף להתמודדות עקרונית-
סביב  עבודה  סכסוכי  נכללים  בכך  העיתונות.  חופש  על  ההגנה  במישור  אידאולוגית 
ארגון  של  ייצוגית  תובענה  לקיום  העליון  המשפט  בית  של  אישור  עיתונאים,  פיטורי 
ותובענה  ברמה",  "קול  החרדית  הרדיו  מתחנת  נשים  להדרת  בנוגע  "קולך"  הנשים 

 .Ynet ייצוגית התלויה ועומדת בנוגע לתוכן שיווקי באתר

בתי המשפט ממשיכים לחזק את הזכות לחופש מידע ואת חובת הרשויות למסור מידע 
ולהנגישו, והפרשייה הקושרת בין חופש המידע וחופש העיתונות בצורה הדרמטית ביותר 

1 תודה לחן גלעד על עזרתה המחקרית. 

סוגיות בחופש העיתונות, ישראל 2015
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בירושלים  לבית המשפט המחוזי  עתר  דרוקר,  רביב   10 עיתונאי חדשות  זו שבה  היא 
הממשלה  ראש  שבין  היומיות  הטלפון  שיחות  מועדי  את  לחשוף  מידע  חופש  בבקשת 

נתניהו לבין הבעלים של העיתון "ישראל היום" והעורך הראשי שלו. 

חקיקה הנוגעת לחופש העיתונות

גם השנה לא הסכימה הכנסת לעגן את הזכות לחופש ביטוי ולחופש עיתונות בחוק יסוד, 
והצעת חוק של חברת הכנסת קסניה סבטלובה ואחרים לתיקון חוק יסוד כבוד האדם 

וחירותו ברוח זו – נפלה בקריאה טרומית בנובמבר 2.2015 

לא יהא זה מוגזם לומר כי הצעת החוק החשובה ביותר שהשפיעה על שנת 2015 היא 
"לקידום  חוק  בהצעת  מדובר   .2014 בשלהי  טרומית  בקריאה  שעברה  החוק  הצעת 
ולהגנת העיתונות הכתובה בישראל", יוזמת חקיקה שהוביל ח"כ איתן כבל )העבודה(, 
ונועדה להגביל את הפצתו החינמית של העיתון "ישראל היום". ההצעה גרמה לעיתון 
ובקרב  הכנסת  בתוך  חריפה  מחלוקת  ועוררה  לבלימתה,  היקף  רחב  לקמפיין  לצאת 
גורמים מקצועיים. הטענות נגעו הן להשפעתו המערערת של ישראל היום על כלל שוק 
העיתונות, בכך שהוא פועל ללא מודל עסקי ברור, והן לבעיה הנורמטיבית שבשימוש 
בכסף של איש עסקים מחוץ לישראל לתמיכה אישית בראש הממשלה בנימין נתניהו. 
וכי  העיתונות,  בחופש  הפוגעת  פרסונלית  בחקיקה  מדובר  כי  טענות  הושמעו  מנגד 
החקיקה לא תשיג את מטרתה משום שהגורם המערער את יציבות השוק איננו חלוקת 
החינם של גיליונות העיתון אלא הורדת מחירי הפרסום.3 אף שהצעת החוק לא קודמה 
מאז נובמבר 2014, פרשנים פוליטיים מסוימים סברו שהיא הגורם שהוביל את ראש 

הממשלה נתניהו להכריז על יציאה לבחירות חדשות.4 

הצעת חוק נוספת שהעסיקה את השיח התקשורתי אך בסופו של דבר התפוגגה הייתה 
ההצעה לתקן את חוק רשות השידור כך שייאסר על שדרני הרשות להביע כל עמדה 
אישית בשידור. הצעת חוק זו, שיזם חבר הכנסת ישראל אייכלר )יהדות התורה( כחלק 
נומקה  מהדיונים על סגירת הרשות הקיימת והקמת תאגיד השידור הציבורי החדש, 
)"מסמך  העצמה  השידור  רשות  של  האתיקה  מתקנון  בסעיף  בעצם  שמדובר  בטענה 
נקדי"( שעכשיו יקבל תוקף של חוק. זאת אף על פי שהתקנון עצמו כבר עודכן וסעיף 
זה הושמט ממנו ואף על פי שרשות השידור נמצאת על סף סגירה. לאחר התנגדות עזה 
של עיתונאים, מועצת העיתונות וארגוני חברה אזרחית ואקדמיה – בוטל הסעיף על ידי 

הכנסת5 ביוזמת הממשלה.6

בעולם  לפעילות  הנוגעות  חוק  הצעות  מספר  הכנסת  שולחן  על  הונחו   2015 בשנת 
דיגיטלי, שרובן משקפות מבוכה ביחס להתמודדות עם אתגרי הטכנולוגיה. החשובה 

2 פ/2128/20, "הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו )תיקון – חופש הביטוי וחופש העיתונות(".

3 מרדכי קרמניצר, תהילה שוורץ אלטשולר, "הצעת החוק לקידום ולהגנת העיתונות הכתובה בישראל", המכון הישראלי 

goo.gl/U4xvZ3  .13.11.14 ,לדמוקרטיה
www.haaretz.co.il/ .5.12.2014 ,4 יוסי ורטר, "לא דיל עם החרדים, חוק ישראל היום הוא שהביא לבחירות", הארץ

news/politi/.premium-1.2504567
 .11.10.2015 ,TheMarker ,"'5 צבי זרחיה ונתי טוקר, "הממשלה לא אישרה את הצעת החוק לביטול 'חוק ההשתקה

ברשות  פיות  לסתימת  החוק  הכוונת:  על  נויבך  "קרן  טוקר,  נתי   .www.themarker.com/news/politics/1.2749189
.www.themarker.com/advertising/1.2723490 .3.9.2015 ,TheMarker ,"השידור אושר באישון לילה

אייס,  סופית",  בוטל  השידור  ברשות  הפיות'  'סתימת  סעיף  אקוניס:  של  המהלך  את  קבר  "נתניהו  כץ,  אלכסנדר   6

www.ice.co.il/media/news/article/416425 .19.10.2015

http://goo.gl/U4xvZ3
http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2504567
http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2504567
http://www.themarker.com/news/politics/1.2749189
http://www.themarker.com/advertising/1.2723490
http://www.ice.co.il/media/news/article/416425
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שבהן היא הצעת החוק שהגישה חברת הכנסת רויטל סויד )עבודה( המאפשרת להגיש 
תלונה במשטרה נגד כל אדם המפרסם תוכן כתוב ברשתות החברתיות בפרט וברשת 
האינטרנט בכלל, שעלול לבזות, להעליב או להשפיל אדם והוא בגדר לשון הרע.  למרות 
טענתה של מגישת ההצעה כי לפי המצב הקיים חוק איסור לשון הרע חל רק על עיתונות 
החקיקה  כי  ההבנה  בשל  קודמה  לא  החוק  הצעת  ומשודרת(,7  )מודפסת  מסורתית 

הקיימת מאפשרת להחיל את החוק גם על המרחב המקוון.8

עתיד(  )יש  אלהרר  קרין  היהודי(,  )הבית  מועלם  שולי  סלומינסקי,  ניסן  הכנסת  חברי 
)ליכוד( הגישו הצעות חוק ברוח של  זוהר  וכן חבר הכנסת מיקי  )כולנו(  ומרב בן ארי 
הצעות שכבר הוגשו בעבר, המבקשות לחייב את ספקי האינטרנט לסנן את כל התכנים 
על  הקיים,  המצב  את  לשנות  מבקשים  הם  מחדל.9  כבררת  ברשת  דרכם  המועברים 
)בזק ושידורים( סעיף 4ט)ד(, הקובע כי ספקי האינטרנט מחויבים  פי חוק התקשורת 
על  אקטיבית  צנזורה  הטלת  במפורש.10  זאת  שמבקש  למי  רק  סינון  שירותי  להציע 
הרשת, בצירוף עילות רחבות ולא מוגדרות – היא כמובן בעייתית ביותר. עם זאת כדאי 
להזכיר שישראל אינה המדינה המערבית היחידה שבה מתקיים דיון ציבורי ער בהצעות 

חוק כגון זו. הליכי החקיקה לא התקדמו. 

הצעת חוק נוספת שהדיון בה נדחה בינתיים בהתאם להחלטת ועדת השרים לחקיקה, 
היא הצעה לתקן את חוק הגנת הפרטיות ולאפשר  לאדם  הרואה  עצמו  נפגע  מפרסום  על 
אודותיו  באינטרנט  לפנות  למפעיל  מנוע  החיפוש  בבקשה להסיר  פרסום  זה.  אם  מפעיל 
מנוע  החיפוש  מסרב  להסיר  את  המידע  או  לא  מגיב  לבקשה,  רשאי  המתלונן  לפנות  לבית 
זו,  יכול  להורות  למפעיל מנוע  החיפוש  להסיר את הפרסום.  הצעת חוק  וזה   המשפט, 
שהוגשה על ידי חבר הכנסת עופר שלח ואחרים, מכונה "הזכות להישכח" ונומקה בכך 
שללא קיומם של מנועי החיפוש, לא היה מיוצר אותו הקשר בין סיפורים שונים המסוגל 
שהאינטרנט  העובדה  בשל  בזמן  מוגבל  ואינו  מידתי  שאינו  נזק   – לפרט  נזק  להסב 
"אינו שוכח". הקושי בהצעת החוק, מעבר לפגיעה בחופש הביטוי והעיתונות הוא בכך 
מתייחסת  ואיננה  החיפוש,  מנועי   – ה"מתווכים"  של  החוליה  את  רק  תוקפת  שהיא 
ליוצרי הפרסומים. ההצעה תיצור אנומליה שלפיה מתווכים יידרשו להסיר סוגים של 
פרסומים שלפי החקיקה הקיימת )חוק הגנת הפרטיות/חוק לשון הרע( אי אפשר לדרוש 
מיוצרי הפרסום להסיר. הצעת החוק משקפת פסיקה של בית הדין האירופי, אך טרם 
אומצה חקיקה דומה במדינות אירופה השונות. הצעת החוק היא ללא ספק חלק אחד 
בתצרף רחב העוסק במתח שבין הזכות לפרטיות לבין הזכות למידע בעידן הדיגיטלי. 
זה זמן טוענים מומחים כי ראוי לבצע עבודה מקיפה ומסודרת במשמעויות המהותיות, 
הנורמטיביות, הפרקטיות והמוסדיות של הגנת הפרטיות בעידן הדיגיטלי ולא להסדיר 

את הנושא טלאים טלאים. 11

www.maariv.co.il/news/ .2.4.2015 ,7 אריק בנדר, "הצעת חוק: תלונה במשטרה על טוקבק או פוסט מעליב", מעריב

politics/Article-4705
www.news1.co.il/ .20.7.2015 ,News1 ,"8 איתמר לוין, "ועדת השרים לחקיקה: חוק לשון הרע- גם על האינטרנט

Archive/001-D-367079-00.html
www.pc.co. .10.12.2015 ,9 נחמה אלמוג, "הצעת חוק: ספקיות האינטרנט יחויבו לסנן פורנוגרפיה", אנשים ומחשבים

/il/it-news/201647
פורנוגרפיה", 10.12.2015.  יחוייבו לסנן  וואלה! News, "הצעת חוק של הבית היהודי: ספקיות האינטרנט  10 מערכת 

 .tech.walla.co.il/item/2914477
goo.gl/vNYEH8 .2015–11 פ/1565/20, הצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון – הזכות להישכח(, התשע"ה

http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-4705
http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-4705
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-367079-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-367079-00.html
http://www.pc.co.il/it-news/201647/
http://www.pc.co.il/it-news/201647/
http://www.pc.co.il/it-news/201647/
http://tech.walla.co.il/item/2914477
http://goo.gl/vNYEH8
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 הפעלת סמכויות משטרתיות 
להגבלת חופש הביטוי והעיתונות

בשנת 2015 נצפו פגיעות שונות בחופש הביטוי והעיתונות בידי רשויות אכיפת החוק12 
)וגם בידי אזרחים13(. דווח על יד קשה שמפעילה המשטרה כלפי עיתונאים בירושלים14 
ועל פגיעה פיזית בצלמת עיתונות שסיקרה הפגנה.15 נרשמו גם עימותים בין מפגינים 
צווי  כדי מתן  עד  לבין המשטרה,  הגז  אישור מתווה  נגד  לתעד את ההפגנות  שביקשו 
הרחקה מהפגנות.16 השדולה לחופש העיתונות וחופש הביטוי התכנסה על רקע איומים 
מצד  והן  ממשלתיים  גורמים  מצד  הן  ועיתונאים  תקשורת  כלי  על  וגוברים  הולכים 
הציבור,17 וחבר הכנסת יואל חסון )המחנה הציוני( הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק 
מתקיפה  חמורה  בדרגה  עברה  תקשורת  וצוותי  עיתונאים  בתקיפת  לראות  המבקשת 

רגילה.18 

כן הסתבר כי המשטרה משתמשת בסמכותה לקבל נתונים מחברות הסלולר מכוח חוק 
נתוני תקשורת, גם כדי לחפש "אמירות ימניות" של חיילים בהודעות פרטיות במכשירי 
הסלולר שלהם,19 ולעומת זאת ניכר חוסר אחידות במדיניות מעצרים,20 חקירות והגשת 
כתבי אישום וכן פיטורי עובדים21 על רקע התבטאויות פוגעניות במדיה חברתית פתוחה 

כגון פייסבוק. 

עניין נוסף הראוי לאזכור הוא חקירת המשטרה נגד עיתונאי ערוץ 10 גיא לרר בחשד 
ל"פרסום חומרי חקירה אסורים". טענת המשטרה הייתה כי לרר שידר בתכניתו "צינור 
לילה" סרטון סאטירי על שוטר שהעלה עו"ד ברק כהן, החשוד בהעלבת עובד ציבור, 
בעניין קיצוני, העובדה שהמשטרה הייתה צד  פי שאין מדובר  על  יוטיוב.22 אף  לאתר 
בעניין זה )הרי מדובר בהעלבת שוטר( גורמת לפגיעה בחופש העיתונות להיות חמורה 

יותר.

 .6.11.2015 מקומית,  שיחה  בנו",  נלחמים  והמשטרה  הצבא  ובשטחים:  בירושלים  עיתונות  "צלמי  אקטיבסטילס,   12

mekomit.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-
/%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D

.4.11.2015 ,Ynet ,"13 רן בוקר, "כתב של ערוץ 10 הותקף על ידי פעילי ימין

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4720949,00.html
www.the7eye.org.il/159095 .16.5.2015 ,14 איתמר ב”ז, "דמם של הצלמים הותר", העין השביעית

15 אלכסנדר כץ, "עיתונאים הותקפו בהפגנת הימין: 'באו אליי יס"מניקים עם אלות והכו אותי'", אייס, 21.12.2015. 

www.ice.co.il/media/news/article/420094
www.mako. .10.11.2015 ,Mako ,"'16 שירי בלומברג, "המפגינים נגד מתווה הגז: 'המשטרה מנסה להשתיק אותנו

co.il/news-israel/local-q4_2015/Article-591c32c7d91f051004.htm
www.the7eye. .25.11.2015 ,17 אורן פרסיקו, "ציפי לבני: 'אובמה ונוני מוזס. על זה היו הבחירות'”, העין השביעית

org.il/182935
18 אריק בנדר, "עקב תקיפת כתב ערוץ 10: הצעת חוק שתבחין בין תקיפת עיתונאים לאזרחים", מעריב, 5.11.2015.

 www.maariv.co.il/breaking-news/Article-511535
www.nrg.co.il/online/1/  .29.10.2015 ,nrg ימניות'”,  'אמירות  מחפשת  מצ"ח  המכים:  "החיילים  עופר,  יוחאי   19

ART2/734/335.html
 ,News!וואלה בפייסבוק",  עצורים בחשד להסתה  כ-80  גל הטרור-  בצל  יהודים':  פה  יישארו  "'לא  בריינר,  יהושע   20

news.walla.co.il/item/2899048 .21.10.2015
www.ynet.co.il/  .11.10.2015 ,Ynet ופוטר",  במחבל-  תמיכה  הביע  עובד  "שוב:  פרנקל,  בילי   21

articles/0,7340,L-4709550,00.html. "בין הסתה להשתקה של עובדים ועובדות", האגודה לזכויות האזרח בישראל, 
www.acri.org.il/he/35898 .18.10.2015

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4737087,00.html .9.12.2015 ,Ynet ,"'22 רן בוקר, "גיא לרר: 'נחקרתי במשטרה

http://mekomit.co.il/%25D7%2590%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%25A0%25D7%2592%25D7%2593-%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D/
http://mekomit.co.il/%25D7%2590%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%25A0%25D7%2592%25D7%2593-%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D/
http://mekomit.co.il/%25D7%2590%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%25A0%25D7%2592%25D7%2593-%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4720949,00.html
http://www.the7eye.org.il/159095
http://www.ice.co.il/media/news/article/420094
http://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2015/Article-591c32c7d91f051004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2015/Article-591c32c7d91f051004.htm
http://www.the7eye.org.il/182935
http://www.the7eye.org.il/182935
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/734/335.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/734/335.html
http://news.walla.co.il/item/2899048
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4709550,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4709550,00.html
http://www.acri.org.il/he/35898
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4737087,00.html
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חופש המימון

סוגיית חופש המימון נוגעת לשאלה מהם הקריטריונים שיכול להפעיל מקבל החלטות 
תמיכה  כל  כעיקרון,  ותרבות(.  )תקשורת  תוכן  גופי  לממן  כיצד  מחליט  שהוא  בשעה 
המשפט  לכללי  כפופים  להיות  שאמורים  קריטריונים  דרך  לעבור  חייבת  ממשלתית 
המנהלי – כלומר שוויוניים, אובייקטיביים, שקופים וללא שיקולים זרים. אין מדובר 
עליה.23 האם  לשר הממונה  או  לרשות המנהלית  או תקציב השייך  כיס  דמי  בחלוקת 
שיקולים של נאמנות למדינה, קידום אג'נדה פוליטית של שר או שרה, או הטיה פוליטית 
של חדשות ייחשבו שיקולים זרים? השאלה האם  כל פסטיבל שמקבל תקציב ציבורי 
צריך להעביר את התוכנייה לעיון השרה כשומרת האינטרס המדינתי ורגשות הציבור, 
כדי שזו תבדוק אם אין שם תכנים שאינם נאים בעיניה, הפכה לשאלה נוכחת במספר 

הקשרים, כשהשחקנית הראשית בהם היא שרת התרבות מירי רגב24

בהן  הראשית  כשהשחקנית  רבות,  פעמים  של  רב  מספר  השנה  התעוררו  אלה  סוגיות 
שסירב  עיסא,  נורמן  השחקן  על  איימה  השרה  למשל,  רגב.  מירי  התרבות  שרת  היא 
להופיע בבקעת הירדן מטעמי מצפון, כי תשלול תקציב מתיאטרון שבניהולו.25 לבסוף, 
משהבינה כי הדבר מחוץ לסמכותה קיימה אתו שיחת הבהרה.26 במקרה אחר איימה 
יגאל  על  סרט  יקרין  כי  כשפרסם  ירושלים,  פסטיבל  תקציב  את  גם  תשלול  כי  השרה 
עמיר )והקרנת הסרט בוטלה27(, וכי תשלול את תקציב הסינמטק בתל אביב אם יקרין 
סרטים בנושא הנכבה.28 לאלה מצטרפים ניסיונותיה של רגב להתערב בסוגיית קביעת 
התכנים של ועדת הפלייליסט של התחנה הצבאית גלגלצ, היוזמה לכפות על מפקד גלי 
צה"ל שיח ישיר אתה אף על פי שאיננה ממונה עליו, ייזום דיון בנושא בוועדת החינוך 
של הכנסת ואיומיה להקים תחנת מוסיקה נוספת.29 כל אלה נדחו מאוחר יותר על ידי 

שר הביטחון,30 אך יצרו רעש תקשורי ניכר. 

יחסי ראש הממשלה והתקשורת ורגולציית התקשורת

ראש הממשלה בנימין נתניהו כמעט שאינו מתראיין לתקשורת הישראלית, וכמה ימים 
לפני הבחירות הסכים להתראיין לערוץ 10 רק בתנאי שהעיתונאי רביב דרוקר לא יהיה 
הסכים  עצמו,  הבחירות  ביום  אחרת,  לתכנית  הריאיון.31  בוטל  ולכן  המראיינים,  בין 
להתראיין רק אם העיתונאי32 בן כספית לא יהיה נוכח – והשיג את רצונו. הקושי בכך, 

www.the7eye.org.il/162766 .15.6.2015 ,23 משה גורלי, "ללא תוכן", העין השביעית

 www.the7eye.org.il/1635 .22.6.2015 ,24 עמיר פוקס, "שרת החינוך מחדש", העין השביעית

 .9.6.2015 ,Ynet ,"'25 רן בוקר, "מירי רגב לנורמן עיסא: 'אם לא תופיע בבקעת הירדן, נבחן את התמיכה בתיאטרון שלך

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4666590,00.html
 .9.6.2015 ,Ynet ,"'26 רן בוקר, "מירי רגב לנורמן עיסא: 'אם לא תופיע בבקעת הירדן, נבחן את התמיכה בתיאטרון שלך

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4666590,00.html
www.mako.co.il/  .16.6.2015 ,Mako ירושלים",  פסטיבל  במסגרת  יוקרן  לא  עמיר  יגאל  על  "הסרט  ריגר,  יונתן   27

news-military/politics-q2_2015/Article-e8b876f648cfd41004.htm
הארץ,  הנכבה",  סרטי  פסטיבל  בגלל  ת"א  מסינמטק  תמיכה  שלילת  בוחנת  רגב  התרבות  "שרת  אנדרמן,  נירית   28

www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.2787638 .29.11.2015
www.haaretz.co.il/  .5.11.2015 הארץ,  צה”ל",  גלי  בענייני  תתערבי  אל  לרגב:  "יעלון  כהן,  וגילי  איזיקוביץ  גילי   29

gallery/media/1.2769566
www.globes.co.il/ גלובס, 8.11.2015.  רגב מנסה להתערב בתוכן, לא אתן",  גל"צ: מירי  לי-אור אברבך, "מפקד   30

news/article.aspx?did=1001079440
www.ynet.co.il/  .12.3.2015 ,Ynet בוטל",   10 בערוץ  הראיון   – דרוקר  על  וטו  הטיל  "נתניהו  בוקר,  רן   31

articles/0,7340,L-4636370,00.html
www. .17.3.2015 ,32 מעריב אונליין, "יצא בחוץ: נתניהו סירב להתראיין לאורלי וגיא כל עוד בן כספית באולפן", מעריב

http://www.the7eye.org.il/162766
http://www.the7eye.org.il/1635
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4666590,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4666590,00.html
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q2_2015/Article-e8b876f648cfd41004.htm
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q2_2015/Article-e8b876f648cfd41004.htm
http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.2787638
http://www.haaretz.co.il/gallery/media/1.2769566
http://www.haaretz.co.il/gallery/media/1.2769566
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001079440
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001079440
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4636370,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4636370,00.html
http://www.maariv.co.il/news/elections-2015/Article-468435
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מעבר להיבטים של צורך בדיווח לציבור דרך אמצעי התקשורת, הוא שערוצי הטלוויזיה 
המאסדרת  המדינה  של  והעקיפה  הישירה  בשליטתה  נמצאים  והציבורית  המסחרית 

אותם ומחליטה לגבי עתיד תפקודם ופעילותם. 

לאחר הבחירות לכנסת במרץ 2015, ובצעד חסר תקדים, החליט נתניהו להותיר בידיו 
על  האוסר  הקואליציוני  להסכם  סעיף  הכנסת  על  התעקש  וכן  התקשורת,  תיק  את 
שותפיו בקואליציה להתנגד לכל רפורמה שיציע בתחום התקשורת.33 שתי הרפורמות 
השידור  רשות  סגירת  של  המתמשך  התהליך  הן  העיתונות  לחופש  הנוגעות  החשובות 
והקמת תאגיד השידור הציבורי החדש,34 והצורך בעדכון ובהסתכלות מחודשת על שוק 
מורכבת.  המסקנה  אלה  בהקשרים  דיגיטלי.35  בעולם  בישראל  המסחרית  הטלוויזיה 
המסר בהשארת תיק התקשורת בידי ראש הממשלה ומינוי מנהל מטה הבחירות שלו, 
אבי  הקודם,  המנכ"ל  של  מזורזים  פיטורים  )לאחר  המשרד  למנכ"ל  פילבר,  שלמה 
ברגר36(, הוא מסר ברור של שליטה בתקשורת. אליו מצטרפים: ניסיונו של נתניהו לחייב 
לטלוויזיה  השנייה  הרשות  שדרשה  מאלה  גבוהים  זיכיון  הארכת  בדמי   10 ערוץ  את 
עיכוב מכוון במינוי סופי של המועצה הציבורית של תאגיד השידור הציבורי  ורדיו,37 
הישראלי החדש,38 והודעה כי לאחר הגשת דוח הוועדה הציבורית המקצועית לבדיקת 
עתיד אסדרת הטלוויזיה המסחרית )ועדת שכטר( תוקם ועדה נוספת המורכבת מאנשי 
בפאנל  אמר  סגל  עמית   2 ערוץ  חדשות  של  הבכיר  העיתונאי  בלבד.  התקשורת  משרד 
שנערך ביוני 2015 כי "הלחץ של ראש הממשלה על התקשורת: לחץ נוראי, בולשוויקי, 

לא ראוי וראוי שייפסק".39

מצד שני, בסופו של דבר בקדנציה זו זכה ערוץ 10, כערוץ ביקורת מובהק על השלטון – 
לרישיון לשנים ארוכות;40 סגירת רשות השידור והקמת תאגיד השידור הציבורי החדש 
הטלוויזיה  עתיד  לבדיקת  שמונתה  הוועדה  המצופה;41  מן  לאט  אם  גם  מתקדמות, 
הרגולציה  רשויות  לאיחוד  החוק  הצעת  על  העבודה  עבודתה,42  את  החלה  המסחרית 
על התקשורת המסחרית מתקדמת,43 ואי אפשר לומר שנרשמו התערבויות בוטות או 

חריגות מצד ראש הממשלה בפעולות רשויות הרגולציה על התקשורת.  

maariv.co.il/news/elections-2015/Article-468435
www.globes.co.il/ .28.4.2015 ,33 לילך ויסמן, "נתניהו דורש זכות וטו לכל שינוי במפת התקשורת בישראל", גלובס

news/article.aspx?did=1001031514
goo.gl/Vg2n0r ,34 הרפורמה ברשות השידור, ויקיפדיה

he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%A9%D7%9B ,35 ועדת שכטר, ויקיפדיה

%D7%98%D7%A8
www. .25.5.2015 ,36 לי-אור אברבך, "חשיפת 'גלובס': מדוע באמת פיטר נתניהו את מנכ"ל משרד התקשורת?", גלובס

globes.co.il/news/article.aspx?did=1001039155
האוצר"  את  שעזב  לפני  שעות  שלוש   10- מערוץ  חוב  לגבות  פעל  נתניהו  כחלון:  את  "עוקף  טוקר,  נתי   37

www.themarker.com/news/1.2639575 .18.5.2015 ,TheMarker
,TheMarker לבדיקה",  הוגש  לא  עדיין  הציבורי  השידור  מועצת  חברי  מינוי  אחרי-  וחצי  "חודשיים  טוקר,  נתי   38 

www.themarker.com/advertising/1.2777211 .16.11.2015
39 אלכסנדר כץ, "עמית סגל: 'הלחץ של נתניהו על התקשורת הוא נוראי ובולשוויקי- וראוי שייפסק'”, אייס, 15.6.2015. 

www.ice.co.il/media/news/article/409725
b.walla.co.il/  .28.6.2015 ,News!וואלה שנה",  ל-15  שידורים  רישיון  קיבל   10 ערוץ  "היסטוריה:  מנע,  מיה   40

item/2867824
www. .24.2.2016 ,TheMarker ,"41 נתי טוקר, "נתניהו וכחלון מתחבאים – ורפורמות השידור הציבורי מתמסמסת

themarker.com/advertising/1.2860544
כלכליסט,  רגולציה",  בפחות   – הטלוויזיה  בשוק  תחרות  יותר  פילבר:  ועדת  של  הביניים  "מסקנות  מלכי,  אלירן   42

www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3679286,00.html .25.1.2016
b.walla.co.il/item/2927184 .20.1.2016 ,News !43 מיה מנע, "האם ברית המועצות תחכה לפילבר?", וואלה

http://www.maariv.co.il/news/elections-2015/Article-468435
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001031514
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001031514
https://goo.gl/Vg2n0r
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%A9%D7%9B%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%A9%D7%9B%D7%98%D7%A8
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001039155
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001039155
http://www.themarker.com/news/1.2639575
http://www.themarker.com/advertising/1.2777211
http://www.ice.co.il/media/news/article/409725
http://b.walla.co.il/item/2867824
http://b.walla.co.il/item/2867824
http://www.themarker.com/advertising/1.2860544
http://www.themarker.com/advertising/1.2860544
http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3679286,00.html
http://b.walla.co.il/item/2927184
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שקיפות וחופש מידע 

לארגונים  שימושי  ככלי  תאוצה  וצובר  הולך   1998 בשנת  שחוקק  המידע  חופש  חוק 
חברתיים, ובמידה פחותה מזו לעיתונאים. אף שאגרת הבקשות לקבלת מידע הופחתה 
מאוד כבר בשנת 2014, ניסיונות לשינויים בחוק שמטרתם להקל על מגנוני הערעור על 
סירובן של רשויות למסור מידע, למשל באמצעות הקמת נציבות חופש מידע במשרד 
המשפטים, לא צלחו גם בשנת 2015. לעומת זאת, בסוף 2015 התקבל חוק המחייב להחיל 

את חוק חופש המידע על החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית.44 

בתחום יישום חוק חופש המידע, ממשיכים בתי המשפט – הן בית המשפט העליון והן 
בתי משפט מחוזיים – לספק פסקי דין התומכים בזכות לחופש מידע ומצמצמים את 
החריגים לה. כך אפשר לראות את פסק הדין בעניין החובה לפתוח יומני פגישות של 

ראשי ערים,45 פרסום נהלים שונים46 ומסמכי ניגוד עניינים במשמעותם הרחבה.47

עצמאי  עיתונאי  וכיום  ב"כלכליסט"  הכנסת  כתב  לשעבר  אביטל,  תומר  זאת,  לעומת 
לשקיפות  הנוגעים  בעניינים  העוסק  שקיפות,48  של  ימים  פרויקט 100  את  שהקים 
ולחצים בתהליכי קבלת החלטות שלטוניים, ניהל מאבק ארוך השנה כדי להבין מדוע 
נשלל ממנו אישור הכניסה הקבוע לכנסת אף על פי שיש לו תעודת עיתונאי, ואף על פי 
שאנשי עסקים שונים נהנים מאישור כזה. אביטל הגיש בקשת חופש מידע כדי לקבל את 
רשימת מחזיקי האישורים הקבועים ונענה על ידי הכנסת כי לא תסכים לפרסם זאת 
מטעמי פגיעה בביטחון, ולכן הגיש עתירת חופש מידע בעניין.49 עד סוף שנת 2015 לא 

הסתיים הסכסוך, ולאביטל אין אישור כניסה קבוע לכנסת.50

ברבע האחרון של שנת 2015 הועמדה בפני בית המשפט המחוזי בירושלים עתירת חופש 
היומיות  הטלפון  שיחות  מועדי  חשיפת  ועניינה  דרוקר  רביב  העיתונאי  שהגיש  מידע 
המתנהלות, לטענתו, בין ראש הממשלה לבין פטרונו ובעל העיתון "ישראל היום" שלדון 
אדלסון, וכן עורך העיתון עמוס רגב. מטרת הבקשה, לפי דרוקר, היא לחשוף את עומק 
הקשר שבין נתניהו לבין העיתון.51 בית המשפט קיבל את עתירת דרוקר52 וסבר כי אין 
ערערו  הממשלה  ראש  של  פרקליטיו  ואולם  ציבורי,  במידע  אלא  פרטי  במידע  מדובר 
לבית המשפט העליון בטענה שלא נשמעו עמדותיהם של הצדדים השלישיים בסכסוך 
– אדלסון ורגב עצמם. בית המשפט העליון קיבל טענה זו והחזיר את הסכסוך לדיון 

מחודש בבית המשפט המחוזי.53 

www.mako.co.il/  .24.12.2015 ,Mako להתיישבות",  החטיבה  של  מעמדה  להסדרת  החוק  "אושר  ליאל,  דפנה   44

news-military/politics-q4_2015/Article-e6841b5e331d151004.htm
45 עת"מ 58317-07-15, הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ. עיריית קריית גת.

46 עת"מ 68189-12-14, גישה נ' המינהל האזרחי בגדה המערבית.

47 עת"מ 13803-05-15, דר יעוץ ניהול ותכנון עירוני בע"מ ואח' נ' משרד הפנים ואח'. 

tomeravital.wordpress.  .14.2.2016 שקיפות,  של  ימים   100 הציבורית",  התיבה  "שודדי  אביטל,  תומר   48

 com/2016/02/14
b.walla.co.il/ .26.10.2015 ,News!49 מיה מנע, "ביהמ"ש יכריע האם לחשוף מקבלי אישורי הכניסה לכנסת", וואלה

item/2900761
www.haaretz.co.il/blogs/  .27.7.2015 הארץ,  שלי?",  הכניסה  היתר  את  הכנסת  ביטלה  "למה  אביטל,  תומר   50

tomeravital/1.2692787
51 כתב העין השביעית, "האם נתניהו מסתיר את שיחות התדרוך הקבועות עם עמוס רגב", העין השביעית, 2.12.2015. 

www.the7eye.org.il/183437
www.the7eye.org.il/184046 .2.12.2015 ,52 אורן פרסיקו, "התחום האפור של בנימין נתניהו," העין השביעית

www.globes. .10.2.2016 ,53 לי-אור אברבך, "האם נתניהו יחשוף את פגישותיו עם אדלסון? המחוזי ידון שוב", גלובס

co.il/news/article.aspx?did=1001102085

http://www.mako.co.il/news-military/politics-q4_2015/Article-e6841b5e331d151004.htm
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q4_2015/Article-e6841b5e331d151004.htm
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/foi_31_12_14_procedures.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/foi_31_12_14_procedures.pdf
https://tomeravital.wordpress.com/2016/02/14/
https://tomeravital.wordpress.com/2016/02/14/
http://b.walla.co.il/item/2900761
http://b.walla.co.il/item/2900761
http://www.haaretz.co.il/blogs/tomeravital/1.2692787
http://www.haaretz.co.il/blogs/tomeravital/1.2692787
http://www.the7eye.org.il/183437
http://www.the7eye.org.il/184046
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001102085
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001102085
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פוליטיקאים תובעים עיתונאים

אחת  ואולם  הרע.  לשון  בתחום  מרעישות  פסיקות  של  שנה  הייתה  לא   2015 שנת 
התופעות המטרידות בנושא זה היא התופעה שבה פוליטיקאים מגישים תביעות דיבה, 
צריך  דיבה  אין ספק שהכלי של תביעות  עיתונאים.  נגד  ומופרכים,  גבוהים  בסכומים 
לעמוד לרשותם של אנשי ציבור, גם נגד פוליטיקאים, אלא שיש להשתמש בו במשורה, 
הואיל ויש בו היבט הרתעתי ניכר נגד עיתונאים כפרטים54 ונגד אמצעי תקשורת בכלל, 
מן  שחלק  לזכור  כדאי  השלטון.  נגד  ומלהתבטא  תחקירים  מליצור  להימנע  העלולים 
התביעות מסתיימות בלא כלום, ולכן משמשות יותר תביעות השתקה מאשר ניסיון כן 
להגיע לתהליך של בירור אמת עובדתית, וכן מעוררות את השאלה אם הוצאות המשפט 
צריכות להיות מכוסות מכספי הציבור, בדרך כלל דרך כספי הקשר עם הציבור המסור 

לחברי הכנסת.55 שלוש הדוגמאות הבולטות לכך השנה היו:

 	 ,10 ערוץ  חדשות  נגד  רגב  מירי  התרבות  שרת  ידי  על  שקל  מיליון   10 של  תביעה 
בעקבות תחקיר של הערוץ לגבי הטיית מכרזים ותיאומי גרסאות של רגב עם אנשים 
הצוות שלה.56 ערוץ 10 טען בתגובה כי מדובר בהשתקה.57 תביעה זו עדיין מתבררת. 

תביעה על סך מיליון שקל של שר החינוך נפתלי בנט נגד עיתונאי "גלובס" דרור פויר 	 
על ציוץ בטוויטר שנגע לכך שבנט התבטא בצורה גזענית ביחס לערבים.58 מאוחר 

יותר מחק בנט את התביעה בלי שפויר נדרש להסיר את הציוץ.59 

נגד עיתונאי ערוץ 2 	  )ליכוד(  תביעה על סך מיליון שקל של חבר הכנסת אורן חזן 
עמית סגל על תחקיר שעסק בעברו של חזן כבעלי קזינו בבולגריה.60 

לדוגמאות אלה מצטרפות שלוש דוגמאות משיקות נוספות. הראשונה היא תביעה של 
נגד העיתון מעריב והעיתונאי בן כספית על פרסום  אשת ראש הממשלה שרה נתניהו 
פיטורי הגנן של בית ראש הממשלה.61 הדוגמה השנייה – תביעה של שרת התרבות מירי 
רגב נגד אדם שקילל אותה בפייסבוק. בתביעה זו חשפה רגב את פרטיו האישיים של 
פרלמנטרית.62  חסינות  לה  עומדת  כי  רגב  טענה  נגדית,  תביעה  הגיש  כשהלה  המקלל. 
בית המשפט דחה את הטענה בשתי ערכאות.63 הדוגמה השלישית היא תביעה שהגיש 
בארצות הברית הרב יאשיהו פינטו נגד תכנית התחקירים "עובדה" על סך מאה מיליון 

דולר, שגם היא התבררה כתביעת השתקה והסתיימה בלא כלום.64 

www.globes.co.il/ .14.11.2012 ,54 חן מענית, "כתבי מעריב נדרשים להוציא מכיסם סכומי-עתק בגין תביעות", גלובס

news/article.aspx?did=1000798502
www.the7eye.org. .9.11.2015 ,55 תומר אביטל, "מי מממן את תביעות הדיבה של נבחרי הציבור?", העין השביעית

il/180562
b.walla.co.il/item/2899045 .20.10.2015 ,News!56 מיה מנע, "מירי רגב תובעת מיליון שקלים מחדשות 10", וואלה

www.the7eye.org.il/187353 .3.1.2016 ,57 אורן פרסיקו, "מירי רגב: רדיפה. ערוץ 10: השתקה", העין השביעית

news.nana10.co.il/ .10.2.2015 ,nana10 ,"'58 "בנט תובע את העיתונאי דרור פויר במיליון שקלים: 'השקרים נגמרו

Article/?ArticleID=1109060
www.the7eye.org.il/177332 .3.11.2015 ,59 איתמר ב”ז ושוקי טאוסיג, "בנט התקפל )2(", העין השביעית

www.nrg.co.il/online/1/ART2/730/564. .12.10.2015 ,NRG ,"60 "אורן חזן תובע את עמית סגל על סך מיליון שקל

html
 ,Mako אחרונות'",  'ידיעות  נגד  תלונה  והגישה  'מעריב'  את  תובעת  למתקפה:  עוברת  נתניהו  "שרה  נועם שרביט,   61

www.mako.co.il/entertainment-tv-media/media/Article-69394228dd56621004.htm  .25.1.2010. אורן פרסיקו, 
www.the7eye.org.il/150240 .5.3.2015 ,ניסו ליצור לי תדמית של אשה חסרת לב", העין השביעית"

www.the7eye.org.il/146722 .12.2.2015 ,62 אורן פרסיקו, "קלף החסינות", העין השביעית

www.the7eye.org.il/165146 .2.7.2015 ,63 אורן פרסיקו, "מיוזמתה ומטעמיה", העין השביעית

www.the7eye.org.  .5.1.2016 השביעית,  העין  נקברה",  פינטו  הרב  מוסדות  של  ההשתקה  "תביעת  ב”ז,  איתמר   64

il/187748
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תעמולת בחירות

הבחירות  חוק  את  להתאים  הצורך  התחדד  ה-19,  לכנסת  הבחירות  במערכת  אם 
לכנסת  הבחירות  שבמערכת  הרי  הדיגיטלי,  לעידן  התשי"ט–1959  תעמולה(  )דרכי 
לשידור  הצידוק  את  מחדש  לשקול  לצורך  ביחס  הן  זאת  לאקוטי.  הצורך  הפך  ה-20 
תשדירי תעמולה או לשנות את מתכונתם, הן ביחס להתעצמות זירת התעמולה במרחב 
הדיגיטלי והיעדר כפיפותה לחוקי הבחירות, והן ביחס לתפיסה המיושנת המחייבת את 
אמצעי התקשורת המאוסדרים והמפוקחים לשמור על אובייקטיביות ולהימנע משידור 
"תעמולת בחירות", דרישה המתבררת כבלתי אפשרית ליישום. דיני הבחירות נשחקים 
ממערכת בחירות אחת לשנייה וגבולות המותר, האסור והאפשרי לאכיפה היטשטשו. 
בשינוי.  הצורך  בדבר  הבחירות  ועדת  מצד  התבטאויות  למצוא  אפשר  השנים  לאורך 
ה-19  לכנסת  הבחירות  מערכת  של  הבחירות  ועדת  יו"ר  רובינשטיין,  אליקים  השופט 
קרא בינואר 2013 להסתכלות מחודשת על חוקי התעמולה בישראל: "סוף סוף יש מקום 
למבט מחדש על תעמולה ואיסור תעמולת בחירות ואכיפת האיסור קשה במיוחד".65 
כי  ג'ובראן,  ועדת הבחירות, השופט סלים  יו"ר  לכנסת ה-20 כתב  במערכת הבחירות 
"חוק הבחירות הוא חוק ארכאי משנת 1958, שראוי לעדכנו ויפה שעה אחת קודם".66 
הסביר  סולברג  נעם  והשופט  "ארכאי",67  החוק  את  שוב,  כינה,  רובינשטיין  השופט 
ש"התקשורת שינתה פניה, ודיני תעמולת הבחירות, בחלקם, ארכאיים, מנותקים מן 

המציאות. יש צורך לעשות מעשה; לחוקק ולהתקין".68

בהיבט של האיסור לשדר "תעמולת בחירות" ברדיו ובטלוויזיה בשישים הימים שלפני 
הבחירות, התעוררה במערכת הבחירות של 2015 השאלה אם ההחלטה לשדר את נאום 
נתניהו בקונגרס האמריקני בעיכוב של חמש דקות,69 בעוד נאומו של מאיר דגן בהפגנת 
ההמונים נגד נתניהו מספר ימים לאחר מכן שודר בשידור חי, היא מוצדקת, ומה בכלל 
יכולים עורכי טלוויזיה לעשות בחמש הדקות האלה. בהיבט של החלת דיני התעמולה על 
המרחב הדיגיטלי. בראשית 2013 החליט יו"ר ועדת הבחירות דאז, השופט רובינשטיין, 
להחיל את החוק על האינטרנט, גם בהיבטים תוכניים )למשל כדי לאסור פרסום גזעני( 
וגם בהיבטים אחרים )כגון דרישה של פרסום זהות מזמין התעמולה(. השופט הסביר 
בסיכום הלקחים שלו ממערכת הבחירות מה היו מניעיו: "לא ראיתי, שלא כפסיקה 
תעמולה,  דרכי  חוק  מתחולת  האינטרנט  את  לפטור  בתחילה,  שלי  ותפיסתי  קודמת 
וזאת כדי שלא להפוך את החוק, עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, לחוכא ואיטלולא". 
זוהי גישה בעייתית ביותר מבחינה חוקתית, הואיל והיא פוגעת בזכות לחופש ביטוי, 
דווקא בתקופת בחירות, ללא הסמכה מפורשת בחוק. היא יוצרת גם בעיות פרקטיות 
משום שוועדת הבחירות המרכזית היא מגנט לתשומת לב תקשורתית בתקופת בחירות 
גבוה  במספר  שהתבטאה  הדלתות  פתיחת  נוספות.  עתירות  גוררת  הסמכות  והרחבת 
בהרבה של החלטות בתקופת רובינשטיין לעומת קודמיו, הפכה את ועדת הבחירות של 

2015 לשחקן פעיל יתר על המידה, והכול, כאמור, בהיעדר חקיקה מפורשת. 

www.ynet. .30.1.2013 ,Ynet ,"65 אטילה שומפלבי, "יו"ר ועדת הבחירות: אולי יקרה נס, וישנו את חוק התעמולה

co.il/articles/0,7340,L-4339162,00.html
66 החלטה בעתירה נגד דברים שנאמרו בתכנית בתחנת הרדיו "קול ברמה", תב"כ 10/20.

67 שידור נאום נתניהו בקונגרס, בג"ץ 1280/15.

68 בשאלת חלוקת גיליון "שרלי הבדו", בג"ץ 979/15.

 goo.gl/Z5AYnT ,69 נאום בנימין נתניהו בפני הקונגרס של ארצות הברית )2015(, ויקיפדיה
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כבר בתחילת הדרך העיר השופט ג'ובראן, שגם במקרים שבהם החוק חל במפורש על 
אמצעי תקשורת מסוים )לדוגמה, חובת זיהוי מפרסם של מודעות בעיתונים מודפסים 
בלבד(, יש לו סמכות "להחיל בעת הצורך ולרוב במשורה את האיסורים גם על מדיות 
לפרסם  יכולה  מפלגה  ברורה:  כאן  המצוקה  באינטרנט".70  תעמולה  על  כולל  אחרות, 
באינטרנט באין מפריע תעמולה שלילית נגד מפלגות אחרות בלי להזדהות, וזאת בניגוד 
לתעמולה שהיא מפרסמת בעיתונים. זהו אבסורד שיו"ר ועדת הבחירות מנסה לתקן. 
אולם בכך הוא מגביל את חופש הביטוי הפוליטי במהלך הבחירות בלא הסמכה ברורה 

בחוק. 

גם אם הדוגמה שלעיל עסקה ב"מעטפת" של התוכן, כגון בהשתת חובות שקיפות ביחס 
ועדת  סמכויות  של  היתר  שהרחבת  הרי  תעמולה,  וסרטוני  מודעות  מאחורי  לעומדים 
הבחירות מתבטאת גם בהתערבות בליבה הקשיחה של תוכן התעמולה. חוק התעמולה 
מקנה ליו"ר ועדת הבחירות שיקול דעת לאשר את "תשדירי התעמולה", אותם סרטונים 
המוקרנים בשבועיים שלפני הבחירות בטלוויזיה. כבר בשנת 2003, בית המשפט העליון 
פסק כי אף שאין ליושב-ראש ועדת הבחירות סמכות מפורשת לכך בחוק, הוא מוסמך 
לאשר את שידורי התעמולה גם ברדיו.71 למרבה ההפתעה, במערכת הבחירות של 2015 
הרחיב יו"ר ועדת הבחירות את סמכותו לאשר או לפסול מודעות על גבי אוטובוסים, 
סרטוני תעמולה ברשתות החברתיות ובאינטרנט בכלל ועוד. בין העילות שבהן השתמש 

כדי לפסול תעמולה היו, לדוגמה, השמירה על רגשות הציבור ומניעת הטעיה. 

צנזור  עתה  הוא  הבחירות  ועדת  יו"ר  האם  חוקתית.  מבחינה  בעייתית  הזו  ההרחבה 
בוקה  מעוררת  גם  היא  אבל  האינטרנט?  לרבות  התקשורת,  אמצעי  כל  על  התעמולה 
ומבולקה פרקטית. היא מעודדת הגשת עתירות סרק השייכות למרחבים שונים מאלה 
של תעמולת הבחירות. למשל, רשימת הליכוד עתרה ליו"ר ועדת הבחירות בגין הפרת 
יו"ר  הוראות חוק מימון מפלגות בפרשת ארגון V15, בעוד ברור היה, כפי שגם פסק 
ועדת הבחירות, שאין לו כל סמכות לתת סעדים בגין הפרת חוק זה. כך היה גם בנושא 
העתירה נגד "ישראל היום" שטענה שהעיתון הוא כלי תעמולה מתחילתו ועד סופו, בעוד 
המרחב הנכון לטיפול בעניין הוא חוקי מימון הבחירות.72 בהסתמך על החלטות קודמות 
הוגשה עתירה לפסול מודעות על שלטון חוצות ופרסום מקוון של רשימת המחנה הציוני 
בגין הטעיה מהותית, אך אז, למרבה ההפתעה, החליט יו"ר ועדת הבחירות כי סמכותו 

נוגעת "לרוב בהטעיה צורנית" בלבד.73 

לשיא  הגיעה  הבחירות  ועדת  יו"ר  לסמכויות  בנוגע  זאת  בעייתית  מרחיבה  תפיסה 
כשיו"ר ועדת הבחירות קיבל את העתירה לאסור חלוקת גיליונות של המגזין הצרפתי 
"שרלי הבדו", שבמשרדיו אירע באותו הזמן פיגוע רצחני, על ידי רשימת ישראל ביתנו, 
בין השאר, בטענה שיש בחלוקה זו משום פגיעה ברגשות דתיים. שופטי הערעור בבית 
נימוק  המשפט העליון העירו שאין ליו"ר ועדת הבחירות סמכות לתת צו מניעה בשל 
זה.74 ואולם במקום להפסיק להפעיל את סמכות ועדת הבחירות מחוץ למסגרת החוק,75 

70 החלטה בעניין סרטון גן הילדים של רשימת הליכוד, תב"כ 5/20.

71 בג"ץ 212/03 חרות התנועה הלאומית נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה, פ"ד נז)1( 750.

www.the7eye.org.il/150121 .4.3.2015 ,72 אורן פרסיקו, "הליכי ביזיון", העין השביעית

73 בעניין מודעות על קרקעות חינם, תב"כ 18/20.

www.haaretz.co.il/news/ .25.2.2015 ,74 רויטל חובל, "בג"ץ התיר לישראל ביתנו לחלק את שארלי הבדו", הארץ

elections/.premium-1.2574561
www.the7eye.org.il/147578 .14.2.2015 ,75 חנוך מרמרי, "נצחון הפרובוקציה", העין השביעית

http://www.the7eye.org.il/150121
http://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.2574561
http://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.2574561
http://www.the7eye.org.il/147578
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רובינשטיין  והמשנה  נאור  הנשיאה  בחרו  אותו,  לתקן  הכנסת  על  לחץ  להפעיל  ובכך 
לאפשר דיון נוסף בסוגיה זו.76 

נשיאת  בראשות  ציבורית  ועדה  שקד  איילת  המשפטים  שרת  מינתה  הבחירות  לאחר 
בית המשפט העליון בדימוס השופטת דורית בייניש77 כדי להציע הסדר חקיקתי חדש.78 

ואולם העיסוק בתעמולת הבחירות חושף רק חלק מתמונת המצב של חופש העיתונות 
פעיל  2015. החלק האחר הוא תפקידה של התקשורת כשחקן  במערכת הבחירות של 
העיתונות  את  שאפיינו  הפרקטיקות  מן  אלעד  עו"ד  סיכם  נוקב  במאמר  זו.  במערכה 
הישראלית בזמן מערכת הבחירות, שמהן עולה צנזורה עצמית חריפה ביותר וכן הטיות 
לא מקצועיות ולא אתיות.79 ניר גונטז' כתב כי "מערכת הבחירות של 2015 הביאה את 
מלחמות הכנופיות בתקשורת הישראלית, וגם את ההתכתשות האידיאולוגית, החצרנות 
על  נמצאים  והפוליטיקאים  שהתקשורת  היה  נראה  חדשים".80  לשיאים  והמחנאות, 
במערכת  כי  טענו  אחרים  גם  אחד,  מצד   – בו  פעילים  שחקנים  ששניהם  אחד,  מגרש 
הבחירות לא הייתה בישראל עיתונאות, והתקשורת הייתה לשחקן פעיל, מחוץ לארון, 
שמשקף התנגדות או תמיכה במועמדים. מצד שני, נתניהו הפך את המלחמה בתקשורת 
לחלק מן האג'נדה של מסע הבחירות שלו, עד כדי הפגנות של אנשי ליכוד מול מערכת 
ובמקבילות  היום  בישראל  אחרונות,  בידיעות  המציאות  מסגור  אחרונות".81  "ידיעות 
של  העיתוי  בוטה.  צדדיות  לחד  כמופת  ייזכר  בראשן,   YNET-ש שלהם,  המקוונות 
לא  הטלוויזיה,  עיתונאי  של  הידע  ממגירות  כשלעצמם(  )חשובים  מידע  פריטי  שליפת 
התבסס על שיקולים מקצועיים אלא על שיקולים שכוונו להיטיב עם מועמדים או לפגוע 

בהם.  

שמניחה  שהתפיסה  כפי  בדיוק  מבורך.  תהליך  היא  מהארון  שהיציאה  לומר  אפשר 
שאפשר להבחין בין חדשות לבין תעמולה – ששידור נאום נתניהו מהקונגרס בעיכוב של 
חמש דקות בטלוויזיה יאפשר לעורכים להשתמש באיזה עיפרון כחול קסום ולהפריד 
בין המוץ לבין הבר – היא תפיסה מיושנת במקרה הטוב ומגוחכת במקרה הרע. ייתכן 
ואמירה  האינטרסים  של  שקיפות  עדיפה  התקשורת,  צרכן  של  הראות  שמנקודת 
מאחורי  התחבאות  פני  על  מסוימת,  פוליטית  מטרה  להשיג  בניסיון  שמדובר  ברורה 

אובייקטיביות בלתי קיימת. 

והן  התקשורת  צריכת  של  בהיבט  הן  אפלים,  צדדים  גם  יש  המבורך  לתהליך  אבל 
לניסיון  ביחס  בייחוד  הבחירות,  תוצאות  עיתונאים.  של  הפעולה  מרחב  של  בהיבט 
החיסול הממוקד של נתניהו ולתחזיות הסקרים, מלמדות שהציבור התחיל לסנן את 
התקשורת והחדשות שהוא צורך באותם המסננים הקוגניטיביים שבהם הוא משתמש 
כשהוא צופה בפרסומות, ומלמדות שהציבור הבין שמה שמניע את המערכת העיתונאית 

76 עו”ד אורי ישראל פז, "הרכב של 7 שופטים ידון מחדש בשאלה האם חלוקת שארלי הבדו היא מתנה אסורה", תקדין, 

www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4909643 .5.3.2015
ועדה שתבחן רפורמה בחוק הבחירות", הארץ,  ביניש תעמוד בראש  77 עפרה אידלמן, "נשיאת העליון בדימוס דורית 

www.haaretz.co.il/news/elections/1.2607930 .5.4.2015
www.dmag. .27.4.2015 78 תהילה שוורץ- אלטשולר וגיא לוריא, "עד הפארסה הבאה", עורך הדין, עמ' 27-22, גיליון

תעמולת  בדיני  "רפורמה  לוריא,  וגיא  אלטשולר  שוורץ-  תהילה   .  co.il/pub/israelbar/lawyer27/index.html#22/z
goo.gl/KicUSW .28.1.2015 ,הבחירות: תקציר מחקר מדיניות", העין השביעית

www.the7eye.org.il/153263 .29.3.2015 ,79 אלעד מן, "העובדות, ובזמן", העין השביעית

www.the7eye.org.il/142071 .10.1.2015 ,80 אלעד מן, "כנופיית שלטון החוק", העין השביעית

www.the7eye.org.il/145602 .1.2.2015 ,81 ניר גונטז', "דגל שחור ברחוב מוזס", העין השביעית

http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4909643
http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2607930
http://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer27/index.html#22/z
http://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer27/index.html#22/z
http://goo.gl/KicUSW
http://www.the7eye.org.il/153263
http://www.the7eye.org.il/142071
http://www.the7eye.org.il/145602
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בישראל אינו שיקולים עיתונאיים במובן הקלאסי שלהם. הסיכון הוא שבהיעדר אמון 
ומעוררת  הוגנת  בצורה  זה  תפקיד  למלא  וביכולתה  התקשורת  של  בתפקידה  בסיסי 
אמון, בהיעדר עיתונאים חוקרים שמאחוריהם מערכות גדולות ומוצקות שיגבו אותם – 
לא יהיה אפשר לחשוף חלק גדול מעוולות הממשל, ולקיים ביקורת אמתית על השלטון. 

גם בעידן הפייסבוק.82

חיסיון עיתונאי

המשפט  בית  של  הלכה  מכוח  קיים  אלא  בחקיקה  מעוגן  איננו  העיתונאי  החיסיון 
העליון, שניתנה לפני כעשרים ושבע שנים.83 גם ב-2015 הוכח כי אחת הבעיות העיקריות 
המאיימות על חופש העיתונות וגורמת להרתעה הולכת וגוברת של מקורות, הוא העדר 
קיום דוקטרינת החיסיון העיתונאי בפרקטיקה וכן אישור אמצעי חקירה וחיפוש נגד 
ודיני התקשורת, גם החיסיון  עיתונאים.84 כמו במרחבים אחרים של חופש העיתונות 
"עיתונאי"85  להגדרת  ביחס  שאלות  הן   – הדיגיטלי  בעולם  שאלות  מעורר  העיתונאי 
בעולם של רשתות חברתיות, והן שאלות הנוגעות ליכולת להפר חיסיון זה באמצעים 

דיגיטליים של האזנות ומעקבים דיגיטליים אחר חומר עיתונאי. 

שלוש פרשות ראויות לציון בהקשר זה בשנת 2015. החשובה שבהן היא התאבדותו של 
תנ"ב אפרים ברכה, ראש אגף החקירות במשטרה. אבירם זינו, שעבד ככתב המשטרה 
והמשפטים של "מעריב", החליף מסרים בטלפון הסלולרי שלו עם תת ניצב אפרים ברכה, 
שעמד בראש היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל. מן המסרים עלה כי 
ברכה הדליף לזינו פרטים בנוגע לחקירות בבית ראש הממשלה כדי להשפיע על תחקיר 
שערך זינו בפרשה אחרת הקשורה לרב יאשיהו פינטו. העיתונאי יואב יצחק פרסם כי 
זינו העביר את התכתובת לחוקרי המחלקה לחקירות שוטרים.86 כמה ימים לאחר מכן 
התאבד ברכה, ולאחר התאבדותו נשמעו טענות לפיהן חשיפת ההתכתבות בינו לבין זינו 
הייתה הגורם להידרדרות במצבו הנפשי. בעקבות כך הוגשה תלונה למועצת העיתונות 
בטענה לעברה על כללי האתיקה העיתונאית וחשיפת מקור, ואולם היועצים המשפטיים 
של המועצה גנזו את התלונה. ערעור שהגישו עשרה מחברי המועצה התקבל ובמסגרת 
דיון במועצה בדצמבר 2015 פרש זינו את גרסתו המלאה.87 טרם ניתנה החלטה בעניין זה. 
העיתונאי לשעבר בן ציון ציטרין, שעל שמו קרויה ההלכה הנוגעת לחיסיון עיתונאי, כתב 
לאחר הפרשה כי "נדרשת התערבות המחוקק, שיאסור על המשטרה לדרוש מעיתונאים 
לחשוף את מקורות המידע שלהם ועל העיתונאים להיענות לכך. לפני שלושה עשורים לא 
העליתי על דעתי שאפשרות כמו זו האחרונה תיתכן בכלל. אחרי פרשת זינו-ברכה, יש 

לאסור בחוק גם על עיתונאים לחשוף מקור מידע"88 .

www.themarker.  .29.3.2015 ,TheMarker לציבור",  התקשורת  בין  חדש  חוזה  "דרוש  שוורץ-אלטשולר,  תהילה   82

com/opinion/1.2602471
83ב"ש 298/86 עו"ד בן ציון ציטרין נגד בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תל-אביב פ"ד מא)2( 337, 364 

 .)1987(
84כנס "עתיד החיסיון העיתונאי", המכון הישראלי לדמוקרטיה, goo.gl/P8hYub .20.5.2013. ראו למשל את דבריהם 

של ד"ר ישגב נקדימון, העיתונאי ברוך קרא ובן ציון ציטרין שאמר – "צריך עוד לרכז את המאמץ בתקופה הקרובה 
בטיפול בהיבט הטכנולוגי כי הוא קריטי. זאת דעתי".

85 אלעד מן, "חסיונו של אדם- כבודו", העין השביעית, www.the7eye.org.il/172461 .27.8.2015. וכן שירן ירוסלבסקי 

goo.gl/5hDkmH .קרני ותהילה שוורץ אלטשולר, "הסדרת החסיון העיתונאי", המכון הישראלי לדמוקרטיה
www. .30.6.2015 ,News1 ,"נגדו במעריב גניזת תחקיר  יואב יצחק, "ברכה הדליף מבדיקה בתיק נתניהו תמורת   86

news1.co.il/Archive/002-D-103943-00.html
www.the7eye.org.il/186799 .28.12.2015 ,87 אורן פרסיקו, "לא היה המקור שלי בשום שלב", העין השביעית

www.the7eye.org.il/writer/%d7%91%d7%9f- השביעית  בעין  ציטרין  ציון  בן  של  כתבות   88

http://www.themarker.com/opinion/1.2602471
http://www.themarker.com/opinion/1.2602471
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http://www.the7eye.org.il/172461
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פרשה נוספת הממשיכה להכות גלים היא פרשת ענת קם ואורי בלאו. קם, שהורשעה 
בריגול חמור וריצתה עונש מאסר, תבעה את אורי בלאו ואת עיתון הארץ בשנת 2013 
אותה  שחשפה  היא  בלאו  של  שרשלנותו  בטענה  שקל,  מיליון   2.6 של  נזיקין  תביעת 
כמקור. בלאו והעיתון טענו כי פעלו כראוי והאחריות למצבה של קם מוטלת על כתפיה 
בלבד. בשלב הראיות של המשפט טענה קם על בסיס מסמכים שונים שהועברו לעיונה 
כי בלאו חתם על הסכם עם השב"כ, הסכם שהפקיר אותה, ושהפרתו על ידי בלאו תרמה 

עוד יותר לחשיפתה.89

ביולי 2015 שודר בערוץ 2 ריאיון שערך כתב חדשות ערוץ 2 גיא פלג עם עינת הראל, 
בספטמבר  הון.  והלבנת  זנות  לשם  מקום  ניהול  סרסרות,  של  בעברות  החשודה 
2015 הגישה משטרת ישראל לבית-המשפט בקשה שיוציא צו המורה לחברת החדשות 
של ערוץ 2 למסור לה את כל חומר הגלם ששימש להכנת הכתבה. בית המשפט נענה 
לבקשה במעמד צד אחד. חברת החדשות של ערוץ 2 הגישה בקשה לביטול הצו, בטענה 
המידע  תוכן  כל  על  אלא  המקור  זהות  על  רק  לא  לטענתה,  החל,  עיתונאי,  לחיסיון 
שנאסף במסגרת עבודתם העיתונאית של הכתבים. בינואר 2016 קבע השופט כי חברת 
החיסיון  את  להרחיב  יש  וכי  הגלם  חומר  את  למסור  תחויב  לא   2 ערוץ  של  החדשות 
העיתונאי כך שיחול לא רק על זהות המקור של העיתונאי, אלא גם על החומר שאסף 
בהוצאת  במיוחד  להיזהר  המשטרה  על  כי  העיר  השופט  העיתונאית.  עבודתו  במהלך 

צווים לקבלת חומרי גלם מכלי תקשורת.90 המדינה הודיעה כי תערער על החלטה זו .

עוד יש להעיר כי לאור התעצמות הקלות שבה אפשר לעקוף את העיתונאי ולהשיג את 
מאירועים  וכמומחש  טכנולוגיים,  אמצעים  באמצעות  המקור  לחשיפת  הנחוץ  המידע 
שונים לאורך השנים האחרונות, אין משמעות לחיסיון העיתונאי ללא הסדרה מספקת 
לדמוקרטיה  הישראלי  והמכון  הח"מ  הציעו  זו,  ברוח  תיקון  וחיפוש.  חקירה  בהליכי 
נגד  הארץ  עיתון  עתר   2015 בדצמבר  העיתונאי.91  בחיסיון  העוסק  מדיניות  במסמך 
על  מידע  לקבל  בדרישה  במשטרה  המידע  חופש  יישום  על  והממונה  ישראל  משטרת 

השימוש בחוק נתוני תקשורת ביחס לעיתונאים.92 

פרסום סמוי ותוכן שיווקי

פרסום סמוי הוא שילוב מוסווה של מסרים פרסומיים בתוך תכנים תקשורתיים. זה 
שנים אחדות שהשימוש בפרסום סמוי הוא טקטיקה המצויה בכל הסוגים של אמצעי 
התקשורת ובכל הסוגות התקשורתיות – החל בתכניות ריאליטי ודרמה בטלוויזיה וכלה 
בעמודי החדשות בעיתונים ובאתרי האינטרנט הגדולים. מפרסמים מתייחסים לפרסום 
סמוי כאל רכיב מרכזי במודל העסקי של כלכלת תקשורת, הן מפני שהם צריכים למצוא 
נקודות  ליצור  כדי  והן  פרסומות  על  לדלג  הצרכנים  למנהגם של  דיגיטליים  תחליפים 

השקה רבות ויעילות ככל האפשר עם הצרכן־הצופה. 

/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a6%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9f
www. .29.10.2015 ,89 ת.א. )ת"א( 6373-04-13. אורן פרסיקו, שייקה מהשב"כ והמעטפה של "הארץ", העין השביעית

the7eye.org.il/179571
90 צ"א 60775-10-15. חברת החדשות נ. מדינת ישראל. אורן פרסיקו, "בית-המשפט: העיתונות אינה קבלן משנה של 

www.the7eye.org.il/188652 .12.1.2016 ,המשטרה", העין השביעית
91 ראו בהצעה לסדר שעתידה לצאת לאור מטעם המכון לדמוקרטיה: שירן ירוסלבסקי ותהילה שוורץ אלטשולר, "מנחל 

אכזב לנחל איתן: איך מגנים על יחסים בין עיתונאים ומקורות? הצעה להסדרת החיסיון העיתונאי". 
www.the7eye.org. .30.12.2015 ,92 אורן פרסיקו, "האם המשטרה עוקפת את החיסיון העיתונאי?", העין השביעית

il/186586

http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast-q3_2015/Article-6b57325cbe4ee41004.htm?sCh=5f806603e7478110&pId=25483675
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שבאמצעותו  התקשורת  לאמצעי  בהתאם  משתנה  בארץ  הסמוי  הפרסום  על  הפיקוח 
מועבר התוכן. כך אין איסור חוקי על פרסום סמוי בקולנוע, בעיתונות ובמדיה החדשה, 
בעוד שקיים איסור כזה בטלוויזיה. גם חרף איסור זה, במרחב הטלוויזיוני הישראלי 
מתקיימת תופעה זו והפער בין לשון החוק למציאות הוא תהומי. כתוצאה מכך, הפרסום 

הסמוי לסוגיו ולגווניו הוא אחת התופעות הבעייתיות בתקשורת המקומית.

פוגע  הוא  הכלכלי־צרכני  במישור  שונים.  במישורים  נזק  בחובו  טומן  הסמוי  הפרסום 
הוא  הציבורי  השיח  במישור  התקשורת.  צרכני  של  הטעיה  ויוצר  וביעילות  בתחרות 
"נקי" ממסחור,  קיומו של מרחב  מונע את  התוכני בתקשורת,  הפלורליזם  מסכן את 
ובעיקר זורע ספקנות בקרב הצופים, שאינם יכולים לדעת בביטחון שאמצעי התקשורת 
שבפניהם הוא אמין. תהליך זה שומט את הקרקע תחת היכולת לנהל שיח כן ורציונלי 

סביב סוגיות ציבוריות. 

אתר "העין השביעית" חשף בשנת 2015 כי התופעה של פרסום סמוי בכל רחבי המדיה 
התעצמה מאוד,93 בכמה היבטים מטרידים:

מאי  ונרחב  בוטה  להיות  הפך  המסחרית  הטלוויזיה  בערוצי  סמוי  פרסום  ראשית, 
כבלים  לשידורי  והמועצה  השנייה  הרשות  כללי  לפי  אסור  שהדבר  פי  על  אף  פעם, 
ולוויין.94 שנית, משרדי ממשלה משתמשים בכספי ציבור כדי לרכוש פרסום סמוי עבור 
שר  למשל,  עצמם.  לקדם את  כדי  וגם  הפעולה שלהם,  ותכניות  האג'נדות  משרדיהם, 
החינוך הקודם שי פירון ומשרד המדע בראשות השר לשעבר יעקב פרי ביצעו עסקאות 
התקשר  התחבורה  משרד   ,YNET ואתר  אחרונות  ידיעות  העיתון  עם  שיווקי  תוכן 
רוחב  לכל  ועוד. שלישית, התופעה קיימת  2 "קשת",  ערוץ  זכיינית  בעסקה כזאת עם 
אמצעי התקשורת – בעיתונות המודפסת, בטלוויזיה המסחרית ועד אתרי האינטרנט 
הממוסדים. אתר "העין השביעית" אף יצר דירוג שבעזרתו אפשר לראות כי אין מקום 
נקי מפרסום סמוי.95 רביעית, אפשר לראות סימנים שלפיהם מערכות העיתונים דורשות 
מן העיתונאים שלהן לכתוב כתבות של תוכן שיווקי ולעבור למעשה על כללי האתיקה 
העיתונאית,96 ולפעמים אפילו חברות מסחריות מממנות ישירות את משכורותיהם של 

עיתונאים אלה.97

עם זאת, נראה ששנת 2015 הייתה שנת מפנה בכל הנוגע לטיפול בפרסום סמוי, ברמת 
ההפנמה כי יש לאמץ כללים מעודכנים בנוגע לכך, שעיקרם לאפשר פרסום סמוי בחלק 
מן התכנים הטלוויזיוניים בכפוף לגילוי ולסימון מפורשים. לאחר שנים שבהן רשויות 
כי  והלוויין  הכבלים  מועצת  הודיעה  בעצלתיים,  בנושא  טיפלו  הטלוויזיה  רגולציית 
בכוונתה לשנות את הכללים בנוגע לפרסום סמוי בערוצים הייעודיים )ערוצים שבהם 
מותרת פרסומת גלויה(,98 וכוונה זו אושרה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי 
ליכט; ועדת שכטר לבדיקת אסדרת הטלוויזיה המסחרית המליצה המלצות מפורשות 

www.the7eye.org.il/174828 .14.10.2015 ,93 איתמר ב”ז ואורן פרסיקו, "הערוץ של המדינה", העין השביעית

94 להרחבה בנושא ההסדרים השונים הנוגעים לתוכן שיווקי בישראל ראו שוורץ אלטשולר וצ'סלר, "אסדרת פרסום 

www.idi.org.il/media/3712158/regulating_branded_content.pdf ,"סמוי בתקשורת הישראלית
www.the7eye.org.il/141511 .18.1.2015 ,95 ענת באלינט, "אנשי השיווק של השנה", העין השביעית

www.the7eye.org.il/142710 .18.1.2015 ,96 אלעד מן, "הזכות לסרב", העין השביעית

www. .16.11.2015 ,העין השביעית ,"Ynet 97 אורן פרסיקו, "תשלום קבוע בגין שירותי העריכה של נציג מערכת אתר

the7eye.org.il/181718
www.themarker.com/  .3.12.2015 ,TheMarker הכשר",  יקבל  השיווקי  התוכן  בטלוויזיה:  "מהפכה  טוקר,  נתי   98

advertising/1.2790328
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ברוח דומה.99 עם זאת, קיימת הבנה כי יש לתקן את הרגולציה הקיימת ולאחד אותה 
השנייה  הרשות  ושל  הכבלים  מועצת  של  הרגולטורית  שבשליטה  הערוצים  בעבור 
לטלוויזיה ורדיו, ותהליך גרירת הרגליים של איחוד רשויות הרגולציה משפיע גם על 

מרחב זה. 

אשר למדיה הלא מאוסדרת, שבה פרסום סמוי איננו אסור, הוגשה תביעה ייצוגית100 
הלא  הסמוי  שהפרסום  בטענה   ,YNET אתר  נגד  הצרכן,  הגנת  חוק  על  המבוססת 
פרסומת שאינה מוצגת  כי  הגנת הצרכן, הקובע  לחוק   7 נוגד את סעיף  מסומן באתר 
כפרסומת – תיחשב הטעיה גם אם התוכן המוצג בה איננו מטעה. התביעה אושרה על 
ידי בית המשפט כתובענה ייצוגית, והתצהירים שהגישה הנתבעת בהקשר זה מלמדים 
כי מערכת האתר רואה בפרסום סמוי מודל עסקי מרכזי ביכולתה להתקיים, וכי היא 
בית  כי קביעת  יש להניח  נפגעים.101  סבורה שהעיתונאים הנדרשים לעסוק בכך אינם 
המשפט בהקשר זה תפרוץ את הדרך לתביעות נגד כלי תקשורת נוספים. במקביל לכך 
הגיש חבר הכנסת מיקי רוזנטל )המחנה הציוני( )עם חבר הכנסת לשעבר ינון מגל( הצעת 
חוק המבקשת לתקן את חוק הגנת הצרכן כך שיכללו הגדרות מדויקות יותר לחובת 
כך שהסימון   – פלטפורמות  כן באופן חוצה  לעשות  ויחייבו  שיווקי,  הסימון של תוכן 

יהיה אחיד לכלל אמצעי התקשורת.102 

מצייצים"  "סטטוסים  בשם  הדף  הסרת  הייתה  שיווקי  לתוכן  הנוגעת  נוספת  פרשה 
מהרשת החברתית פייסבוק, וזאת לאחר פרסומים בעיתון גלובס שלפיהם האתר מציע 
חבילות תוכן שיווקי למפרסמים – ומפרסם אצלו תכנים בתשלום.103 הדבר מעניין משום 
כללי השימוש ברשת החברתית104  על אכיפת  פייסבוק מקפידה  עד כמה  שהוא מלמד 
)האוסרים תוכן שיווקי שלא דרך פייסבוק עצמה(, לעומת חידלון האכיפה של רשויות 

רגולציית התקשורת והגנת הצרכן הישראליות. 

הסמוי  והפרסום  השיווקי  התוכן  בתחום  ממש  של  רביזיה  נדרשת  דבר  של  בסופו 
בישראל. יש להשתית אותה על עקרונות של יצירת משטר של גילוי )ולא של איסור(; על 
אסדרה חוצת פלטפורמות של הנושא, ועל אכיפה עיקרית דרך דיני הגנת הצרכן. כמו 
כן, יש לפעול לסכמת סיווג וסימון אחידה של פרסום סמוי, וכך היקף הגילוי יהיה ברור 
כולל פרסום סמוי. תנאי הכרחי  כי התוכן שהוא צורך  יבין ממנו  ואדם סביר  ובולט, 
הסיווג  מערך  בתוך  הסמוי  הפרסום  סימון  את  לכלול  הוא  הגילוי  של  לאפקטיביות 
הכללי הקיים, ותוך מתן אפשרות שלא לצרוך תוכן שיש בו מסרים שיווקיים. יש לפעול 
גם לאסדרת הפרסום הסמוי מצד גורמים ממשלתיים או כאלה שיש להם חובות אמון 
מוגברות כלפי הציבור, וליצור הגבלה על פרסום ממשלתי או מפלגתי סמוי באמצעות 

תיקון חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט־1959.

 .17.9.2015 ,TheMarker ,"יקימו ערוצי חדשות yes-ו HOT ,99 נתי טוקר, "המלצות ועדת שכטר: תוקם רשות תקשורת

www.themarker.com/advertising/1.2733022
www.news1.co.il/MemberLogin. .2.2.2015 ,Ynet, News1"-100 יצחק דנון, "בקשה לייצוגית: תוכן שיווקי מרובה ב

aspx?ContentType=1&docid=359916&subjectid=1
www.the7eye.org.il/173764 .9.9.2015 ,101 איתמר ב”ז, "מדובר ביצור כלאיים", העין השביעית

102 פ/2159/20, הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – פרסום סמוי(, התשע"ו–2015.
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לכלול  הגורם המסחרי שבחר  על  הן  לחול  צריכה  להטעיה שבפרסום סמוי  האחריות 
בתוך סל הפרסום שלו פרסום סמוי בלתי מסומן; הן על הגורם שקיבל את התמורה 
הכספית )לדוגמה, חברת הפקה(; והן על בעל הפלטפורמה שבה הוצג הפרסום הסמוי 
לו אפשרות סבירה לחשוף את שיתוף הפעולה  על מתן התמורה או שהייתה  ידע  אם 

המסחרי. 

סמוי.  פרסום  עם  בהתמודדות  מפתח  גורם  היא  ציבורית  שמודעות  גם  לזכור  כדאי 
פרסום סמוי; הקמת מאגר  לגבי  כולל  בישראל  מהלך הסברה  נדרש  לכן,בעת הזאת 
מידע מקוון שבו ירוכזו המקרים המדווחים שבהם השתמשו בפרסום סמוי; והקמת 

מנגנון קל, נוח ורב לשוני להגשת תלונות ובירור מקרים החשודים בפרסום סמוי.

אכיפה פרטית בתחום התקשורת 

בית המשפט העליון אישר הגשה של תובענה ייצוגית נגד תחנת הרדיו האזורי החרדית 
על  הגישה את הערעור  נשים משידור. התחנה  מדיניות של הדרת  ברמה", בשל  "קול 
החלטת בית המשפט המחוזי לאשר את התובענה, אולם השופטים יורם דנציגר, אסתר 
חיות ודפנה ברק-ארז דחו את הערעור. התובענה, על סך 104 מיליון שקל היא ניסיון 
לייצר אכיפה פרטית של איסור האפליה, שהרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שאמורה 
הייתה לאכוף אותו – לא אכפה. ארגון הנשים "קולך" החליט להשתמש בחוק האוסר 
ולתבוע  ציבוריים  ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  אפליה 
מכוחו. מדובר במקרה משפטי נדיר יחסי, שבו תביעה ייצוגית מוגשת על ידי ארגון ללא 
מעורבות של יחידים שרואים עצמם נפגעים. השופטים הביעו שאט נפש מתופעת הדרת 
נדמה  אשר  זו,  תופעה  של  מקיומה  נפש  ושאט  "מיאוס  הביע  דנציגר  והשופט  הנשים 
שרק הולכת ומתרחבת, באותם מקרים שבהם היא עולה לכדי אפליה אסורה. מדובר 
בתופעה פסולה ונפסדת, שכבר נאמר לגביה שהיא 'פוצעת אנושות בכבוד האדם' ופוגעת 
באופן בוטה בזכויות גרעיניות ובסיסיות של נשים. מעבר לכך, בהדרת נשים יש גם כדי 
להשריש תפישה שלפיה החיים הציבוריים שייכים מטבעם 'לגברים בלבד', וכפועל יוצא 
משפילות  מבזות,  הן  שמטבען  והתנהגויות  מגדריים  מעמדות  פערי  להנציח  כדי  מכך 

ומנמיכות נשים".105

מעבר להיבט של העיסוק באיסור אפליה בכלי התקשורת, פסק הדין בעניין משקף גם 
התפתחות חשובה בנוגע ליחסים שבין אמצעי תקשורת לבין הצרכנים שלהם. אחרי שנים 
ארוכות שבהן כל הסכסוכים בנושאי תקשורת נשאו אופי של סכסוכים חוקתיים, פסק 
הדין מהווה שינוי כיוון והחלפה של טיעוני חופש ביטוי בתביעה פשוטה לכסף. ברוח זו 
אפשר לראות את התביעה הייצוגית שהוגשה נגד "קול ברמה". הפיקוח הרגולטורי על 
התופעה המבזה והבלתי חוקית של הדרת נשים מתחנת רדיו במדינת ישראל היה אטי 
ומחפיר. הוא שהוביל להבנה שהמרחב של הגנה רגולטורית על הפלורליזם התקשורתי 

– כשל, ושאם רוצים לייצר שינוי, יש לפנות לכלים מתוך המשפט הפרטי. 

אין זה המרחב היחיד שבו שינוי זה מתרחש. המרחב הבולט השני הוא, מאז שנת 2012, 
המערכה המשפטית חסרת התקדים של עיתונאים למען שמירה על זכויותיהם – מכוח 
דיני העבודה. בשנת 2015 אפשר לראות כמה מאבקים ראויים לציון; המבטאים מעבר 

מהתמקדות בלבדית בסכנות לחופש העיתונות – להתמקדות בזכויות סוציאליות. 

105 רע"א 6897/14 קול ברמה נ. קולך. 
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המקומונים  רשת  נגד  עוקבי  יאסור  העיתונאי  שהגיש  התביעה  הוא  הראשון  המאבק 
ישראל פוסט בבעלות איש העסקים אלי עזור בטענה כי פוטר מתפקיד עורך המקומון 
"שבע" בשלהי מבצע צוק איתן, לטענתו – בעקבות כתבה שפרסם ושעסקה במותו של 
בדואי ופציעת בנות משפחתו מרקטה שנורתה מעזה ופגעה ביישוב לא מוכר שבו הם 
גרים.106 ארגון העיתונאים ביקש להצטרף כצד לתביעה, וזאת בשל כך ש"מצב העיתונות 
בישראל קטסטרופלי, ואחד האיומים המרכזיים הוא התחושה של עיתונאים שהם לא 
ציבורית",  דברים שיש בהם חשיבות  על  ולדווח  יכולים למלא את חובתם הציבורית 

כדברי יאיר טרציצקי, יו"ר הארגון בדיון בבית המשפט.107

המאבק השני הוא תביעה של שני עיתונאי "ישראל היום" לשעבר, עמית לוינטל ושחר 
עורך  שנשא  נאום  תוכן  הדלפת  רקע  על  כדין  שלא  שפוטרו  בטענה  העיתון,  נגד  כהן, 
העיתון עמוס רגב, ושפורסמו בבלוג "משגב לעם" של העיתונאי אורי משגב באתר הארץ. 
בפוליגרף,  חריג  שימוש  ואף  היקף,  רחב  בירור  הליך  על  רגב  הורה  ההדלפה  בעקבות 
ולאחר מכן הוחלט על פיטוריו של לוינטל, לצד פיטוריה של רכזת הכתבים שחר כהן, 

שבמסיבת יום-הולדתה אמר רגב את הדברים.108

מאבק נוסף שהתקיים ברבעון האחרון של 2015 הוא מאבק עיתונאי גלובס נגד פיטורים 
נרחבים בעיתון. ב"גלובס" התכוונו לפטר כ-60 עובדים, מהם 30 אנשי מערכת, וזאת 
על רקע ההידרדרות במצבו של בעל העיתון אליעזר פישמן. כאשר פנו העיתונאים לבית 
הדין לעבודה, הצהיר בעל העיתון כי העיתון נמצא בפני איום קיומי. לאחר משא ומתן 
ארגון  באמצעות  הבעלים,  לבין  העיתון  עיתונאי  ועד  בין  הסכם   2015 בדצמבר  נחתם 
העיתונאים החדש, וסוכם כי 28 אנשי מערכת יפרשו מרצונם בתנאי פרישה ממוצעים, 
ההסכם  בתוך  לשלב  העיתונאים  ארגון  הצליח  שלראשונה  הוא  בהסכם  החידוש  אך 
הקיבוצי גם סעיף המחייב את העיתון להיצמד לכללי אתיקה. בסעיף ההצהרתי נכתב 
כי העיתון התחייב לנהוג בהגינות, שההנהלה מחויבת לגבות עיתונאי בהליך משפטי, 
והיא מחויבת להישמע לרוח כללי האתיקה של מועצת העיתונות. סוכם כי בהמשך ידונו 

הצדדים בסעיף אתיקה מפורט יותר.109

דוגמה נוספת לאכיפה פרטית בשוק העיתונות היא התביעה הייצוגית התלויה ועומדת 
 YNET-בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, שעניינה בכך שתוכן שיווקי לא מסומן ב

הוא עברה על חוק הגנת הצרכן, שבו עסקנו בהקשר של פרסום סמוי. 

החוקתית  ההגנה  בשל  כמעט,  מקודש  ממעמד  התקשורת  נהנתה  השנים,  לאורך 
הייחודית שהוענקה לה. החקיקה וגם הרגולציה בנושאי מדיה נטו להתעלם מהיחסים 
המסחריים הישירים בין ספקי התוכן לקהל היעד, והכניסו את "האינטרס הציבורי" 

כמתווך ביחסים האלה. המציאות המשתנה מאתגרת את התפיסות הקיימות. 

מספקת.  שהיא  לתועלות  ביחס  גבוהים  מחירים  גובה  התקשורת  רגולציית  ראשית, 
שנית, השאלה על מה צריכה לחול הרגולציה ו"מגרש המשחקים העקום" בין המדיה 
צריך  ומי  יש לאסדר  לדיגיטלית, מערפלים את התשובה לשאלה את מה  המסורתית 

106 ת"א )ב"ש( 37124-04-05.

www.the7eye.org.il/181207 .11.11.2015 ,107 אורן פרסיקו, "אנחנו רואים את התיק כעקרוני", העין השביעית

www.the7eye.org.il/144610 .25.1.2015 ,108 איתמר ב”ז, "ציד מכשפות", העין השביעית

לנותרים",  תנאים  ושיפור  מרצון  פרישה  יעזבו;  עיתונאים   28 ב'גלובס':  קיבוצי  "הסכם  טוקר,  נתי   109

www.themarker.com/advertising/1.2807409 .27.12.2015 ,TheMarker
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לעשות כן. שלישית, התקשורת עצמה משתמשת באופן שקוף ולא משכנע בטיעוני חופש 
 10 ערוץ  בטיעוני  היזכרו  פשוטים.  כלכליים  אינטרסים  להסתרת  תאנה  כעלה  ביטוי 
סביב ניסיונותיו )שהצליחו( לקבל הקלות ניכרות ביותר ברגולציה, וגם בטענות ערוץ 20 

היום להצדקת דרישתו לאפשר לו לחרוג מתנאי הרישיון שלו. 

שנת 2015 מסמלת שיא של שינוי בתפיסה לכיוון ראיית הצורך בהתמודדות עם כשלים 
לבית- הולכים   – עיתונאים  כשמפטרים  הפרטי.  המשפט  דרך  התקשורת  בתפקוד 
הדין לעבודה. כשעובדות בארגוני תקשורת מוטרדות מינית והמנהלים שותקים – הן 
מבקשות פיצוי ללא הוכחת נזק מכוח חוק הטרדה מינית. כשיש הדרת נשים – מוגשות 
ומאושרות תביעות ייצוגיות, ובמקרים של פרסום סמוי ותוכן שיווקי שאינם מסומנים 

– מוגשות תביעות מכוח חוק הגנת הצרכן.

שיימינג והעלבת עובדי ציבור

סוגיית ה"שיימינג" )ביוש( ברשתות החברתיות עלתה לסדר היום הציבורי במאי 2015, 
לאחר התאבדותו של בכיר במרשם האוכלוסין, אריאל רוניס. זמן קצר לפני ששם קץ 
לחייו פרסם רוניס פוסט בפייסבוק שבו כתב כי הסיבה להתאבדות היא פוסט שפורסם 
בתור  עמו  היתקלות  לאחר  כלפיה  בגזענות  אותו  שהאשימה  אישה  ידי  על  לכן  קודם 
ששת  למעל  זכה  המאשימה  של  הפוסט  האוכלוסין.  מרשם  בלשכת  דרכון  לחידוש 
אלפים שיתופים ולאלפי לייקים ותגובות,110 ולסיקור גם בתקשורת המסורתית. לאחר 
ככלי  החברתיות  הרשתות  של  עוצמתן  על  בשאלה  ציבורי  דיון  התעורר  ההתאבדות 
להעברה אפקטיבית של מסרים חברתיים, וגם בפוטנציאל ההרסני של הכלי החברתי 
רחב  הקשר  בו  חסר  וגם  מדובר,  שעליהם  למעשים  פרופורציה  ללא  שמנוצל  הזה,111 
מצער  רוניס,  של  המקרה  אמין,113  עידו  בצדק  שכתב  שכפי  אלא  המקרה,112  של  יותר 
ככל שיהיה, לא היה מקרה של שיימינג קלאסי – הפוסט המקורי הכיל השתלשלות של 
עובדות ולא "לינצ'טרנט", חשבונות מזויפים, הטרדה או בריונות מתמשכת. נוסף על כך, 
מי שבסופו של דבר נתנו את התהודה הרבה לפרשה היו אמצעי התקשורת המסורתיים. 

בהקשר של חופש העיתונות כדאי לציין את דברי חבר הכנסת יריב לוין )ליכוד(, בדיון 
שבו ייצג את ראש הממשלה נתניהו, שקבע כי יש להגביל את חופש הביטוי ולשנות את 
חוק לשון הרע כך שיאסור שיימינג,114 ואת החלטתה של שרת המשפטים איילת שקד 
ביולי 2015 להקים ועדה ציבורית שתעסוק בתופעת השיימינג, שהיא לדבריה "שפיכות 
דמים ברשתות החברתיות".115 הוועדה אמורה לעסוק בעיקר ביחס לעובדי ציבור, אך 

המלצותיה לא ניתנו עד סוף 2015. 

www.haaretz. .23.5.2015 ,110 יניב קובוביץ, "בכיר ברשות האוכלוסין שהואשם בגזענות ברשת שם קץ לחייו", הארץ

co.il/news/education/1.2643204
www.haaretz.co.il/ .25.5.2015 ,111 עודד ירון, "מנהלת המרכז לאינטרנט בטוח: 'שיימינג זו בריונות ברשת'", הארץ

news/education/1.2643694
www.the7eye.org.il/159810 .24.5.2015 ,112 יובל דרור, "הכפתור האדום", העין השביעית

www.the7eye.org.il/161145 .3.6.2015 ,113 עידו אמין, "מה נחשב סיפור", העין השביעית

114 יהונתן ליס, "השר לוין בדיון בו ייצג את נתניהו: צריך להגביל את חופש הביטוי ולשנות את חוק לשון הרע", הארץ, 

www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2646063 .27.5.2015
החברתיות'",  ברשתות  דמים  'שפיכות  השיימינג:  בתופעת  למלחמה  ועדה  הקימה  שקד  "איילת  זרחיה,  צבי   115

www.themarker.com/news/politics/1.2685036 .15.7.2015 ,TheMarker
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בעברה  מחודש  דיון  ב-2015  התעורר  ציבור,  עובדי  נגד  השיימינג  תופעת  עם  בבד  בד 
הנוגעת להעלבת עובד ציבור. עברה זו116 עוסקת במי שמעליב עובד ציבור כשהוא ממלא 
את תפקידו או בנוגע למילוי תפקידו, והעונש עליה הוא שישה חודשי מאסר. הרציונל 
העומד ביסוד הסעיף הוא שעובד הציבור חשוף יותר מאחרים לביקורת על מעשיו, ולכן 
זקוק להגנה מיוחדת מפני ביקורת מעליבה, ולא די לו בהגנה הניתנת לכלל התושבים, 
למשל באמצעות דיני לשון הרע. מנתונים של המשרד לביטחון פנים שפורסמו בעיתון 
הארץ עולה כי ישנה עלייה מתמשכת במספר כתבי האישום בגין העלבת עובד ציבור, 
וכן עלייה במספר עונשי המאסר המוטלים בגין כתבי האישום שמתייחסים לעברה זו. 

פסק הדין שהגיע בעניין זה בשנת 2015 לדיון נוסף בבית המשפט העליון הוא עניין אליצור 
סגל. לאחר ההתנתקות מרצועת עזה, הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד סגל על 
מאמר שכתב בבלוג שלו נגד הרב הצבאי הראשי באותה תקופה, הרב ישראל וייס. סגל 
הורשע בבית משפט השלום, וההרשעה אושרה במחוזי. בבית המשפט העליון המליצו 
השופטים לפרקליטות לחזור בה מהאישום אך הפרקליטות התעקשה להמשיך בדיון 
עו"ד  סגל,  של  סנגורו  טען  הדיון  במהלך  שופטים.  תשעה  של  להרכב  הועבר  והערעור 
יצחק בם, כי יש לטפל בעלבון של עובד ציבור דרך תביעת דיבה, ושהמדינה תשתתף 
בהוצאות התביעה. עו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח שהצטרפה לערעור, אמר 
כי "לעברה כזו אין מקום במדינה דמוקרטית, והיא עלולה להחניק את חופש הביטוי 
הפוליטי, כפי שנעשה בהעמדתו לדין של סגל". מנגד, נציג הפרקליטות עו"ד אריה פטר, 
ציין את הסיפור של אריאל רוניס, כחיזוק לעמדת הפרקליטות שיש להמשיך ולנהל את 
ההליך. עו"ד פטר אמר "מה יש לעובדי ציבור מלבד שמם הטוב? לא לכולם יש עור של 

פיל".117 

לאורך השנים הועלו כמה הצעות חוק פרטיות לביטול העברה, וכן מועלות טענות לגבי 
חוסר שוויון באכיפה שלה וחוסר בהירות בערכאות נמוכות לגבי היישום הנכון שלה. 
כך נטען שאין "סולם חומרה" אחיד לגבי ביטויים שיש לענוש בגינם, ואין גם אחידות 
לגבי ההקשרים שבהם נאמרים הביטויים – למשל אם הדברים הוטחו בעובד הציבור 
פנים אל פנים או בעקיפין. בדיון שנערך בנובמבר 2015 במכון הישראלי לדמוקרטיה 
לגבי הצורך לבטל את העברה,118 בשל פגיעתה בחופש הביטוי והעיתונות אמרה נשיאת 
מועצת העיתונות, השופטת בדימוס דליה דורנר כי "כל הסעיף של העלבת עובד ציבור 
קפה  לכוס  אתו  ולשבת  לו  לקרוא  צריך  אולי  שוטר,  מקלל  מישהו  אם  בעייתי.  הוא 
ולהסביר לו מדוע הוא טעה. זה לא מה שמגן על אמון הציבור ואני לא רוצה שאזרחים 
יימנעו מביקורת על עובדי ציבור. חוסר נימוס ואפילו גסות רוח זה דבר אחד, ולשון הרע 
או הסתה הם דבר אחר. זה לא שוויון בפני החוק". ראש הסניגוריה הציבורית, עו"ד 
ד"ר יואב ספיר אמר כי "זו עברה מוזרה. יש לה כותרת מוזרה כי העלבה זה לא עניין 
פלילי. יש שופטים הטוענים כי ליבת העברה היא קללות וניאוצים, ולאלו יש לומר כי 
אין כל שוני בין עובד ציבור אותו מקללים לבין כל אדם אחר. ויש שופטים שטוענים כי 
מדובר בביקורת קשה, אותה מובן מאליו שיש לאפשר במסגרת המשטר הדמוקרטי. 
ישנם אמצעים רבים ואחרים להגן על השירות הציבורי בין אם בחוק הפלילי ובין אם 
באמצעים אחרים ולכן יש לשאוף לביטול העברה, שאף מפלה את השכבות החלשות, 

שם לרוב התסכול מהשלטון רב יותר". 

116 סעיף 288 לחוק העונשין.

www.haaretz. .6.12.2015 ,117 שרון פולבר, "עלייה במספר כתבי האישום על העלבת עובד ציבור – 1,620  בשנה", הארץ

co.il/news/law/.premium-1.2791948
goo.gl/LlyM6t .11.11.2015 ,"118  המכון לדמוקרטיה, "העלבת עובד ציבור

https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2593%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2599_%25D7%259C%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%259F_%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%25A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%2594%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%2598_%25D7%2594%25D7%25A2%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259F
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2791948
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2791948
http://goo.gl/LlyM6t


המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה

75

חברת הכנסת זהבה גלאון )מרץ( שהגישה פעמים אחדות בעבר הצעה לביטול העברה, 
הניחה על שולחן הכנסת ה-20 בסוף 2015 הצעת חוק מחודשת המציעה לבטל את העברה 
ולהוסיף מנגנון שדרכו יוכל עובד ציבור שנעלב להגיש בקשה שהמדינה תייצגו בתביעת 
לשון רע. לפי הצעת החוק, עובד המדינה יפנה ליועץ המשפטי לממשלה, טענותיו ייבחנו, 
ויוחלט אם המדינה תייצג אותו. כן היא מציעה להוסיף סעיף מיוחד לגבי עובדי ציבור 
בחוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001. הצעה זו לא עברה בשנת 2015 ויש להניח 
פגיעה בחופש  עובדי ציבור, והחשש מפני  שהשאלה הנוגעת לצורך בהגנה מיוחדת על 
ימשיכו  הלא-דיגיטלי  ובמרחב  הדיגיטלי  במרחב  השלטון  את  לבקר  וביכולת  הביטוי 

ללוות את השיח הציבורי גם בשנים הקרובות. 

רישוי עיתונים וסגירת עיתונים

א. רישוי עיתונים
אחד מן השרידים המנדטוריים המטרידים ביותר בחקיקת מדינת ישראל הוא איסור 
זו  עיתון בלא רישיון מן הממונה על המחוז במשרד הפנים. סמכות  הוצאה לאור של 
מעוגנת בפקודת העיתונות המנדטורית משנת 119,1933 ועצם קיומה בספר החוקים הוא 

בעל השלכה מצננת על הזכות לחופש עיתונות. 

ציבוריות  ועדות  הוקמו  ואף  הפקודה,  את  לבטל  רבים  ניסיונות  נעשו  השנים  במשך 
לבדיקת העניין, האחרונה שבהן בראשות חיים צדוק בשנת 1996, וזו המליצה על נוסח 
של חוק עיתונות חדש שיחליף את הפקודה. בשנת 2004 נכתב תזכיר חוק במשרד הפנים 
ברוח המלצות ועדת צדוק )אך לא באופן מדויק( שלא הגיע כלל להצבעה בכנסת, בשל 
לחץ של רשויות הביטחון. גם האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ פעמיים, ב-1996 
וב-2002, לביטול הפקודה בטענה שהיא סותרת את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אך 

נענתה בשלילה הואיל והפקודה נחקקה עוד קודם לחוק יסוד זה. 

לזכויות  האגודה  הגישה   2014 בספטמבר   .2015 בשנת  התקדמות  חלה  זה  בהקשר 
האזרח עתירה נוספת לביטול פקודת העיתונות.120 דיון בעתירה התקיים באפריל 2015 
והפעם לא דחה בית המשפט את העתירה על הסף, אלא ציין כי הנושא תלוי ועומד בפני 
הכנסת ובתי המשפט כבר זמן רב וכי יש לשנות את המצב החוקי, אך החליט כי בשלב 
זה יש לתת הזדמנות לממשלה החדשה לפעול, והורה למדינה להגיש הודעת עדכון עד 
אוקטובר 2015. באוקטובר 2015 הודיעה הפרקליטות כי שר הפנים דאז, סילבן שלום, 
מנוע מלטפל בנושא העיתונות בשל זיקתה של רעייתו לעיתון ידיעות אחרונות, ולפיכך 
נתבקשה ארכה של חודשיים וחצי למינוי שר אחר שיהיה ממונה על הנושא ולקידום 
שלושה  של  נוספת  ארכה  המדינה  ביקשה   ,2015 בדצמבר  התקופה,  בחלוף  החקיקה. 
חודשים בשל התפטרותו של שר הפנים. הפעם סירב בית המשפט והוציא צו על תנאי 
נגד המדינה להסביר ולנמק מדוע לא תבטל את פקודת העיתונות. בשל לחץ זה יש לשער 

כי שינוי בהסדר המנדטורי והבעייתי הזה צפוי בשנת 2016. 

תיאורטי.  אינו  לעיתונים  רישיונות  להעניק  הסמכות  של  קיומה  כי  להדגיש  ראוי 
עו"ד עלאא עבדאללה מארגון  בתשובה של משרד הפנים לבקשת חופש מידע שהגיש 
החברה האזרחית אעלאם עולה שמאז 2004 היו 17 מקרים שבהם סורבה בקשה לקבלת 

119  חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע( 1191, )א( 1214.

120 בג״ץ 6175/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים.
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רישיון או שהרישיון בוטל, למשל במקרה שבו לא היה תיעוד לגבי תעודת הבגרות של 
עיתון  שהגיש  מידע  חופש  מעתירת  בנייה.  בעברת  הרשעה  שהייתה  או  הבקשה  מגיש 
"הארץ" למשרד הפנים עולה כי בעשור האחרון מנע משרד הפנים את הוצאתם לאור 
של 62 עיתונים לפחות. מניעת הפרסום נעשתה בהתאם לפקודת העיתונות, מסיבות כמו 
"חוסר השכלה", רישום פלילי של העורך הראשי, או מסיבות טכניות שקשורות לאופן 
הגשת הבקשה לרישיון. משרד הפנים סירב לבקשת "הארץ" להעביר את הפילוח המלא 
של הסיבות השונות, אך הוסיף כי באותן שנים אושרו 459 בקשות. המשמעות: יותר 
מ-10% מהבקשות להוציא עיתון נדחו. באזור המרכז למשל )לא כולל תל אביב( נדחו 

כשליש מהבקשות.121

ב. סגירת עיתונים
בנובמבר 2011 חתם שר הביטחון משה יעלון על צו המכריז על התנועה האסלמית )הפלג 
הצפוני( כהתאחדות בלתי מותרת מכוח סעיף 85 לתקנות ההגנה )שעת חירום( 1947. 
בהודעה שהופצה מטעם לשכת ראש הממשלה נכתב כי "משמעות ההכרזה היא שכל 
גוף או אדם שישתייך לארגון זה מכאן ואילך וכל אדם שייתן לארגון שירות או יפעל 
במסגרתו, יעבור עבירה פלילית ויהיה צפוי לעונש מאסר. בנוסף לכך, ניתן יהיה להחרים 
כל רכוש השייך לארגון".122 הואיל והצו כלל את כל הארגונים המסונפים לתנועה, נכלל 
לאור של אתר החדשות  בע"מ, המוציא  ללאעלאם  גם התאגיד מואססת אלבלאג'  בו 
ואל-חורייה". כוחות הביטחון פשטו על משרדי  PLS48 ושל השבועון "סוות' אל-חק 
בפועל של שני  והביאו לסגירה  ציוד,  צווים, החרימו  והאתר, הדביקו  מערכת העיתון 
נוסד באוקטובר  והחירות"(  ואל-חורייה"( קול הצדק  כלי התקשורת. "סוות' אל-חק 
1989 על ידי הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית. במהלך השנים הוא נסגר על ידי שרי 
הפנים אריה דרעי ולאחר מכן אלי ישי, בטענה כי הוא מסית למאבק בישראל ומפר את 
חוקיה, אולם נפתח מחדש בחלוף תקופת צווי הסגירה. מאז 2002 ועד לסגירה הנוכחית, 

 123 .PLS48יצא השבועון לאור בלא הפסקה. בשנת 2004 הצטרף אליו גם האתר

ולא  אינטרנט  אתרי  על  גם  מוחלות  המנדטוריות  ההגנה  שתקנות  בכך  הוא  החידוש 
רק על עיתונים מודפסים. מעבר לכך, השימוש בתקנות מנדטוריות כדי לסגור אמצעי 
תקשורת הוא לא דמוקרטי ופוגע פגיעה חמורה בזכות לחופש עיתונות. פרופ' משה נגבי 
רואה  אתה  חירום  לשעת  התקנות  את  קורא  "כשאתה  כי  ואמר  זה  בהקשר  התבטא 
רואה  אני  אם  בעליל...  דמוקרטי  לא  מכשיר  הנן  האלה  התקנות  דרקוני. כל  זה  כמה 
שמפרסמים דבר הסתה אני אמחוק אותו ואפשר גם להעמיד לדין על הסתה... אבל מה 
שמפריע כאן זה שאתה בעצם סוגר אתר שלם, רק בגלל שהוא קשור לארגון. אני בהחלט 
מאלה שחושבים שמותר לדכא את חופש הביטוי ואני מותח ביקורת על יד רכה כלפי 
איסור  להטיל  אין  ונגד הפרסומים המסיתים.  נגד המסיתים  קונקרטית  הסתה, אבל 
גורף על אתר רק בגלל שהוא שייך לקבוצה שהמנהיגים שלה מסיתים. זה סוג של ענישה 

קולקטיבית."124

www.haaretz.co.il/ .14.1.2016 ,121 דניאל דולב, "משרד הפנים מנע פרסום עשרות עיתונים בעשור האחרון", הארץ

news/education/.premium-1.2822629
122 אמיר בוחבוט, אמיר תיבון, עמרי נחמיאס ויוסי אלי, "הקבינט הוציא את הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית 

news.walla.co.il/item/2907339 .17.11.2015 ,News!מחוץ לחוק", וואלה
לו איך להוכיח", העין השביעית, 19.11.2015.  זה סימן שאין  123 אורן פרסיקו, "אם מישהו משתמש בתקנות חירום 

www.the7eye.org.il/182318
לו איך להוכיח", העין השביעית, 19.11.2015. זה סימן שאין  124 אורן פרסיקו, "אם מישהו משתמש בתקנות חירום 

www.the7eye.org.il/182318
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צנזורה צבאית וצווי איסור פרסום

א. צנזורה צבאית 
צנזורה על מידע העלול לסכן את ביטחון המדינה בעתות חירום או מלחמה מקובלת 
בעולם הדמוקרטי, והיא נתפסת כנגזרת של הזכות לחיים שלמענה מוצדק ואף מתחייב 
להגביל את חופש העיתונות. עם זאת, ההסדרים הקיימים בנוגע לצנזורה צבאית וצווי 
איסור פרסום הם בעייתיים. ההסדר הפורמאלי המכונן את הצנזורה הצבאית במדינת 
ישראל, סעיפים 87, 97 ו-100 לתקנות ההגנה )שעת חירום( המנדטוריות משנת 1947, 

הוא הסדר מיושן ואנטי דמוקרטי. 

נוסף על הצנזורה הצבאית, שמשמשת מניעה מוקדמת של ביטוי, קיימות הוראות בדין 
עברות  ומכונות, שלא בצדק,  ביטחוני  ערך  בגילוי סודות שיש להם  הפלילי העוסקות 
פורסם.  כבר  שמידע  לאחר  מאוחרת  ענישה  משמשות  אלה  הוראות  חמור".  "ריגול 
הוראות אלה אינן כוללות מדרג מתאים של חומרה בין סוגים שונים של מידע )סודות 
חמורים ומידע שגילויו איננו כולל נזק חמור(; בין סוגים שונים של מוסרי מידע )למשל 
בין עובד מערכת הביטחון או חייל לבין עיתונאי(; ובין סוגים שונים של פרסום )למשל 

בין מפרסם ראשון לבין מי ששיתף פרסום קיים ברשת חברתית(.

התקשורת  על  הצנזורה  החלת  בתחום  משמעותיים  חידושים  היו  לא   2015 בשנת 
בישראל, אבל סיפור שהתרחש בנובמבר 2015 הזכיר כי היא עדיין קיימת. בשולחן עגול 
שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה, השתמש חבר הכנסת מיקי רוזנטל )המחנה הציוני( 
ישראל  ומשפיע במדינת  ידוע  על איש עסקים  לספר  כדי  בחסינות הפרלמנטרית שלו, 
ולטעון שבעברו היה מרגל. העיתונאי תומר אביטל, שנכח בדיון, צייץ על כך בטוויטר 
הצנזורה  מן  דרישה  לדמוקרטיה  ולמכון  לאביטל  הגיעה  מכן,  לאחר  קצר  זמן  שלו. 
להסיר את הציוץ מטוויטר וכן לא להעלות את שידור הדיון לאתר יוטיוב לפני מחיקת 
החלק שבו מספר רונזטל את האסור בפרסום על ידי הצנזורה.125 אביטל, שהקליט את 
שיחתו עם נציג הצנזורה, הגיע בסופו של דבר עם הקלטה זו לתכנית "צינור לילה", ובדף 

הפייסבוק של התכנית זכה האייטם לכמאה אלף צפיות. 

הוויכוח בנוגע לצורך הביטחוני בצנזורה במתכונתה הנוכחית קיבל בשנת 2015 כיוון 
מעניין. עם סיום כהונה בת עשר שנים כצנזורית הצבאית הראשית, פרשה תא"ל סימה 
וקנין גיל מצה"ל. פרישתה לוותה בראיונות נרחבים לעיתונות ובפרסום מאמר בכתב 
רביזיה  שנדרשת  כותבת  היא  שבו  וצבא",126  "משפט  הצבאית  הפרקליטות  של  העת 
זה הוא תוצר של עשר  ובמעמדה. היא כותבת כך: "מאמר  עמוקה בתפקוד הצנזורה 
שנות כהונה כצנזור הראשי של מדינת ישראל ושל תהליך למידה מעמיק וארוך לגבי 
שאלת מהותה של צנזורה במדינות דמוקרטיות. במאמר דנתי בצבר הקריטי של שינויים 
ומגמות בכלל הממדים )ביטחוני, משפטי, חברתי, תקשורתי, טכנולוגי( המשפיעים על 
אלו  ומגבירים  משפיעים  מהותיים,  כה  בחלקם  השינויים,  בישראל.  הצנזורה  פעולת 
את אלו. כולם יחד מאתגרים את פעולת הצנזורה לפי האסדרה ההסכמית הקיימת". 
במאמר זה היא מציעה לבטל את מוסד הצנזורה הצבאית ולהקים במקומו גוף ממלכתי 

www.the7eye.org. .2.12.2015 ,125  איתמר ב”ז, "'אני מניח שהצו הזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן'", העין השביעית

 il/183908
126 סימה וואקנין-גיל, "הצנזורה בישראל: התאמת דגם הצנזורה והתשתית החוקית לנורמה הנוהגת בישראל", העין 

www.the7eye.org.il/168988 .2.8.2015 ,השביעית

http://www.the7eye.org.il/183908
http://www.the7eye.org.il/183908
http://www.the7eye.org.il/168988
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ובמתן  מוגדרים  נבחרים  ביטחוניים  בנושאים  מוקדמת  במניעה  שיעסוק  תלוי,  בלתי 
הגוף  עצת  קבלת  השונים.  ולמפרסמים  התקשורת  לכלי  פרסום  טרם  ביטחוני  ייעוץ 
טרם פרסום תקנה למפרסם הגנה מפני אכיפה בדיעבד של עברות של מסירת סודות 

ביטחוניים. 

זו, מפיה של מי ששירתה עד לא מכבר כצנזורית, מחזקת את הטענה שביטול  הצעה 
הצנזורה והחלפתה במוסד אזרחי, לא תפגע אנושות בביטחון מדינת ישראל. עם זאת, 
ההסדרים  של  הבעייתיות  למרות  כי  התברר  הפרסום,  לאחר  מיד  כי  לראות  מעניין 
שהם  משום  בהנצחתם,  פעולה  משתפים  הביטחוני  והממסד  התקשורת  הקיימים, 
מעדיפים הסדרים עמומים שאכיפתם רכה ולכן הם יכולים לחיות ִאתם, על פני הלא 

נודע הגלום בכינון הסדר חדש שעשוי להיות טוב יותר לכול.127 

יש להניח כי הצעותיה של וקנין גיל ישמשו מצע להסדרה עתידית, אבל הסדרה כזאת 
איננה עומדת כרגע על הפרק. 

ב. צווי איסור פרסום בענייני חקירות וביטחון 
הפרק  על  העומדים  היסוד  עקרונות  את  העליון  המשפט  בית  ניתח   2013 בשנת  כבר 
אחד  מצד  חקירה.  פרטי  על  או  חשודים  שמות  על  פרסום  איסור  צווי  של  במקרה 
הרחבה  בתפיסה  המשתלב  המשפט,  בבית  הדיון  פומביות  בדבר  עקרון-העל  נמצא 
הרואה בחופש הביטוי ובזכות הציבור לדעת עקרונות יסוד העומדים בבסיס המשטר 
של  כנגזרת  ולפרטיות.  טוב  לשם  לכבוד,  האדם  זכויות  עומדות  שני  מצד  הדמוקרטי. 
הזכות לחירות עומדת לכל אדם חזקת החפות כל עוד לא הואשם והורשע. בית המשפט 
פומביות  שעקרון  היא  המתנגשות  הזכויות  בין  הנורמטיבית  האיזון  נקודת  כי  הדגיש 
הדיון וזכות הציבור לדעת הם הכלל, והם ייסוגו אחור מפני הצורך להגן על שמו הטוב 
בתי  לחוק  70)ה1()1(  בסעיף  הקבועות  חריגות,  נסיבות  בהתקיים  חשוד  של  ופרטיותו 

המשפט, שזו לשונו:

"בית משפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום או פרט 
אחר מפרטי החקירה, אם ראה כי הדבר עלול לגרום לחשוד נזק חמור ובית המשפט סבר 
כי יש להעדיף את מניעת הנזק על פני העניין הציבורי שבפרסום; הורה בית המשפט על 
איסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת 

כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת".

בית המשפט הדגיש כי לפי הסעיף יש להעניק צו איסור פרסום רק כאשר החשוד הראה 
שעלול להיגרם לו "נזק חמור" כתוצאה מן הפרסום )למשל בהתחשב באופי עיסוקו, 
נסיבותיו האישיות, אם הוא איש ציבור, אם יש לו ילדים קטנים או עבר פלילי רלבנטי, 
את  להעדיף  ראוי  שאכן  להשתכנע  צריך  המשפט  בית  לכך  בנוסף  ועוד(.  העברה  סוג 
מניעת הנזק החמור על פני העניין הציבורי שבפרסום, בהקשר הספציפי )למשל, מהם 
על המשמר  הציבור  להעמיד את  כדי  בפרסום  יש  בהם, אם  נחשד  המעשים שהחשוד 
ולמנוע פגיעות נוספות, אם הפרסום יעודד קרבנות נוספים להתלונן(. החלטת השופטים 
הייתה להפוך את קביעת בית המשפט המחוזי ולאמץ את החלטת בית משפט השלום, 

כלומר לאפשר פרסום פרטי העניין ללא פרטים מזהים בנוגע לחשוד. 

www.the7eye.org.il/170181 .9.8.2015 ,127 אורן פרסיקו, "מעדיפים לעבוד באפור", העין השביעית

http://www.the7eye.org.il/170181
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היבט מעניין וחשוב בפסק הדין היה שיקול נוסף שבית המשפט העלה לגבי ההחלטה 
מתי להעניק צו איסור פרסום. שיקול זה נוגע לשאלה עד כמה התפרסמו פרטי הפרשה 

לפני הגשת הבקשה, ועד כמה יש לחשוש מהפרת הצו ברשת האינטרנט. 

נשחקה  הדיגיטלי  שבעידן  הטוענים  יש  אם  גם  כי  וכתב  הקדים  פוגלמן  עוזי  השופט 
האפקטיביות של מוסד צו איסור הפרסום ופחת הטעם בהוצאת צווים כאלה, נקודת 
המוצא היא כי חובה על כל אדם לקיים את צו בית המשפט, ואין להפריז בחשש שצווי 
איסור פרסום יופרו כעניין שבשגרה. זאת הואיל ועיקר תשומת הלב של גולשי האינטרנט 
נמצאת באתרי התוכן הממוסדים שממילא מכפיפים עצמם לצווים אלה ללא ערעור. 
כל  במיוחד,  נרחבת  לכך שבפרשות המעוררות תהודה  מודע  פוגלמן  זאת, השופט  עם 
שופט חייב להבין שעצם הצאת צו איסור הפרסום לא תמנע מן המידע להפוך לנחלת 
הכלל. במקרים מיוחדים וחריגים אלו ייתכן שתידרש חשיבה אחרת. וכך כתב השופט 
פוגלמן: "האם מן הראוי שבית המשפט יביא במניין שיקוליו את האפשרות שצו איסור 
פרסום יופר בשוקלו אם לאסור פרסום של פרטים נוספים, עד כדי הטלת איסור פרסום 

על פרטי הפרשה כולה? להשקפתי יש להשיב לשאלה זו בחיוב".128 

ללא ספק האינטרסים של הגנה על הליכי חקירה, כבודם של חשודים, פרטיותם ושמם 
הטוב, ראויים גם הם להגנה. עם זאת, המצב שנוצר הוא אינפלציה במתן הצווים מול 
היעדר אכיפה כמעט מוחלט על הפרתם, עם העובדה שצווים אלה הופכים לנלעגים שעה 

שהמידע מתפרסם ברשתות החברתיות ובקבוצות הוואטסאפ. 

בשנת 2015 הוכח עד כמה צדק בית המשפט בעניין חברה פלונית נ. פלונית. בנובמבר 
2015 דווח בכלי התקשורת על "התפתחות דרמטית בפרשה ביטחונית", פרסום שעורר 
גל שמועות ברחבי הארץ, בנוגע לאופי הפרשה. למרות צו איסור הפרסום שהוטל על 
ככל  בדומא,  דוואבשה  משפחת  בני  רצח  בחקירת  שמדובר  כך  על  השמועה  הפרשה, 
הנראה בידי טרוריסט יהודי, התפשטה ברשתות החברתיות. התפשטות זו הוכיחה את 
מבוססות  הלא  השמועות   – מזה  פחות  לא  אך  פרסום,  איסור  צווי  שבאכיפת  הקושי 
ושגויות שהתפשטו ברשת – למשל שאחד החשודים הוא נכדו של שר בכיר בממשלה 
לפרסום  מן הדברים שנאסרו  בצווים אלה. חלק  הוכיחו את הבעייתיות שבשימוש   –
הופיעו אצל הבלוגר האמריקני ריצ'רד סילברסטיין, בעל הבלוג "תיקון עולם". כך נוצר 
ואלו שאינם  מוצא את המידע,  לחפש  איפה  שיודע  מי  במידע, שהרי  שוויון  חוסר  גם 

בקיאים בנושא – נשארים עם הדיווח הרשמי ועם השמועות.129

כעולה מן האמור, יש לקיים חשיבה מחודשת הן על הסדרי הצנזורה והן על צווי איסור 
לעיתונות  מחויבות  של  הנורמטיבי  בהיבט  הן  ביטחוניים.  בעניינים  בייחוד  הפרסום, 
את  לאכוף  היכולת  של  המעשי  בהיבט  והן  ביטוי  לחופש  הזכות  ולמימוש  חופשית 

מימושם של צווים כאלה. 

ראוי לבטל את תקנות ההגנה )שעת חירום( המסדירות את הצנזורה הצבאית בישראל, 
המוקדמת  המניעה  עיקר  הדיגיטלי.  לעידן  המתאים  ומידתי  עדכני  בהסדר  ולהחליפן 
באמצעות  עצמה  הביטחון  מערכת  ידי  על  להיעשות  צריך  ביטחוני  מידע  פרסום  של 

128ע"פ 8225/12 חברה פלונית נגד פלונית.

www.nrg.co.il/online/1/  .3.12.2015 ,NRG  ,"'2 רביב  'אבישי  בפני  להגן  נועד   – פרסום  איסור  "צו  סדן,  129אמרי 

ART2/741/114.html
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ניהול ואבטחת מידע טובים ויעילים, עוד טרם ידלוף המידע החוצה, ובאמצעות ענישה 
דמוקרטי,  משטר  בעלת  במדינה  פליליים.  בכלים  שימוש  תוך  הפרסום,  על  מאוחרת 
המחויבת לעקרונות של חופש ביטוי, חופש עיתונות וחופש מידע, המסלול העיקרי של 
התמודדות עם פרסום מידע ביטחוני צריך להיות מסלול של ענישה מאוחרת. מניעה 
שיח  לנהל  ביכולת  לפגוע  מדי  רב  כוח  המדינה  לרשויות  מעניקה  ביטוי  של  מוקדמת 

ציבורי תקין וביקורתי. 

מניעה מוקדמת של ביטוי צריכה להיעשות רק על ידי בתי המשפט באמצעות צווי איסור 
בו  מידע שיש  פרסום  למנוע  הנכונה  צבאית. הדרך  מנהלית  רשות  ידי  על  ולא  פרסום 
סיכון בטחוני היא בצווי איסור פרסום. ראוי גם להוסיף לסעיף 70 לחוק בתי המשפט 
סעיף ייחודי הנוגע לצווי איסור פרסום לגבי מידע ביטחוני. הצעה זו תאפשר להעניק 
צווי איסור פרסום בנושאי ביטחון בדרך המלך ולא מתחת לשולחן, אבל תחייב עמידה 
להקים  לשאוף  גם  שיש  ייתכן  ביטוי.  של  מוקדמת  מניעה  של  מחמירים  בסטנדרטים 

מחלקה בבית המשפט המחוזי שתעסוק בסכסוכי מידע. 

רפורמה היא הכרחית משום שהשארת המצב הקיים על כנו תביא במהרה לאחת משתי 
או  יותר,  עוד  ופוגענית  לדרקונית  השנים  עם  תהפוך  שהצנזורה  או  גרועות:  חלופות 

שהיא תתרוקן מכל תוכן מעשי.

ג. צווי איסור פרסום ומחיקת קישורים ממנועי חיפוש
וכן   ,court.co.il בשם  אינטרנט  נוי, שהפעיל אתר  בר  סביר תבע את שאול  עמי  עו"ד 
הוביל  סביר,  עמי  עו"ד  התובע,  של  שמו  אחר  בגוגל  שחיפוש  בטענה  גוגל,  חברת  את 
לעמוד שכותרתו "הינו עורך דין, אשר הורשע בחמש פרשיות שונות". הכותרת, במובנה 
ייצג את לשכת עורכי  האמתי, לא התייחסה למר סביר אלא לאדם אחר, אשר סביר 
נדחתה  אך  נוי  בר  נגד  התביעה  התקבלה  השלום  משפט  בבית  בעניינו.  בערעור  הדין 

התביעה נגד גוגל.130 

במהלך המשפט טענה חברת גוגל כי אין להטיל עליה את האחריות להסרת פרסום על 
דעת עצמה, ללא הכרעה שיפוטית בעניין. אם תוטל עליה האחריות להחליט על דעת 
עצמה אם מדובר בלשון הרע, כזה שבגינו יש להסיר את תוצאת החיפוש, היא תהפוך 
ל"צנזור-על", שבידיו כוח למנוע גישה למידע שאין בו פסול. סביר ערער על העדר חיובה 
של גוגל, ושופטת בית המשפט המחוזי אביגיל כהן קיבלה את הערעור וסברה שעל יצרני 
מנועי חיפוש לאפשר מערכות המאפשרות הסרה של תכנים ושינוי ידני של אותם תכנים. 
החלטת השופטת כהן131 עוררה הדים בטענה שמדובר בעיגון "הזכות להישכח" במשפט 
הישראלי. הקושי בפסיקה זו הוא שהשופטת לא קבעה מי הם אלה אשר יכולים להגיש 
את בקשת ה"הודעה והסרה", ולכאורה היא פותחת כאן פתח לתביעות קנטרניות נגד 
גוגל.132 עם זאת, גם בפסק הדין הבהירה השופטת כהן כי "מסקנה זו שמורה ל'מקרי 
קיצון' כמו המקרה שלפנינו. מנוע חיפוש צריך להסיר פרסום מעוול כאשר אין ספק בכך 
שתוצאת החיפוש במנוע החיפוש שגויה לחלוטין. ככל שקיים ספק בנכונות הפרסום, 
רשאית )ולא חייבת( גוגל לדבוק בעמדתה ולפיה רק על-פי צו שיפוטי היא תתערב באופן 

130 תא 49918-05-12 סביר נ' בר-נוי ואח'.

131 ע"א 44711-11-14 סביר נ' בר נוי ואח'.

2jk. .6.6.2015 ,Intellect or Insanity ,")132 יהונתן קלינגר, "הודעה והרתעה: לאלף את האלגוריתם )על סביר נ' בר-נוי

org/praxis/?p=5435

https://www.lawpubshop.co.il/?CategoryID=266&ArticleID=10802
http://www.psakdin.co.il/Court/%25D7%25A2-%25D7%2590-44711-11-14-%25D7%2595%25D7%2590%25D7%2597-%25D7%25A1%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A8-%25D7%25A2%25D7%2595-%25D7%2593-%25D7%25A0-%25D7%2591%25D7%25A8-%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%2599-%25D7%2595%25D7%2590%25D7%2597
https://2jk.org/praxis/?p=5435
https://2jk.org/praxis/?p=5435
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להחיל  יש  שבו  קלאסי  מקרה  הוא  שלפנינו  המקרה  אצלה...  המופיע  בתוכן  אקטיבי 
מנגנון של 'הודעה והסרה'". 

עוד הוסיפה השופטת כי במקרה זה עו"ד סביר אינו מבקש צנזורה מוקדמת או הפעלת 
מנגנון שיסנן מראש את תוצאות החיפוש. הדרישה היא להסרת פרסום מעוול במנוע 
)האתר( – הפרסום במנוע  ג  כי בשל מעשה או מחדל של צד  החיפוש לאחר שמתברר 
יכלה להסתפק בכך שהיא ביקשה מבר-נוי לבצע תיקון  גוגל לא  החיפוש הוא מעוול. 
והוא סירב. משנוכחה לדעת כי בר-נוי מטעמיו לא פועל לתיקון העוולה, הייתה צריכה 
יכולה  איננה  כן,  עשתה  האפשר. משלא  ככל  מהר  המידע  להסרת  לדרישה  להיעתר 
כי  סבורה  אחרים. אני  אתרים  לבעלי  ניתנת  איננה  אשר  מהגנה  או  מחסינות  ליהנות 
בהעדר חקיקה מסודרת בעניין, יש להמשיך לפעול בנוהל שהשתרש זה מכבר של 'הודעה 

והסרה'133.

או  לאתרים  קישורים  להסיר  גוגל  של  החיפוש  ממנוע  שיפוטית  דרישה  של  הקושי 
לכתבות באמצעות צווים הוא ברור: בעולם דיגיטלי זוהי פגיעה אנושה בזכות לחופש 
אתר  כאשר   ,2015 בספטמבר  הייתה  לכך  דוגמה  מידע.  וחופש  עיתונות  חופש  ביטוי, 
נגד הבנקים בישראל בשם "באים לבנקאים" הוסר מתוצאות החיפוש  תנועת מחאה 
צווים  הוצאו  לבנקאים"  "באים  תנועת  בראש  העומד  כהן,  ברק  נגד  ישראל.  גוגל  של 
האוסרים עליו להתקרב לבכירי מערכת הבנקאות וכן למנכ"לית פייסבוק ישראל ואיש 

יחסי הציבור שלה. 

נתקלו  לבנקאים"  "באים  המילים  את  החיפוש  לחלונית  שהזינו  ישראלים  גולשים 
בהודעה שלפיה הדף אינו כולל שתי כתובות שהוסרו ממנו "בהתאם לפניות משפטיות 
Google.co.il, מפנה  שהופנו לגוגל". ההודעה, המופיעה בעמודי תוצאות החיפוש של 
את הגולשים לעמוד באתר Chilling Effects, המארכב דרישות מחיקה מסוג זה. על-

פי התיאור באתר, נמסר לגוגל צו בית-משפט שבעקבותיו הוסרו העמודים מתוצאות 
החיפוש.134 יש לציין שאפשר להגיע אל האתר באמצעות מנועי חיפוש אחרים – יאהו, 
בינג ואפילו Google.com, מה שמעלה ספק לגבי האפקטיביות של הצו. עוד יש להעיר 
כי ביולי 2015 דיווח אורן פרסיקו באתר העין השביעית כי ידיעה על כך שאנשי "באים 
הפועלים-  בנק  מנכ"ל  של  בנו  חתונת  מול  להפגין  לבוא  לציבור  קוראים  לבנקאים" 

נמחקה גם מאתר וואלה.135

www.the7eye. .29.6.2015 ,133 אורן פרסיקו, "פסק-דין: על חברת גוגל לפעול בנוהל 'הודעה והסרה'", העין השביעית

org.il/164836
www.the7eye.org.il/173901 .9.9.2015 ,134 איתמר ב”ז, "באים לבאים-לבנקאים )2(", העין השביעית

www.the7eye.org.il/168751 .29.7.2015 ,135 אורן פרסיקו, "באים לבאים-לבנקאים", העין השביעית

http://www.the7eye.org.il/wp-content/uploads/2015/09/baim.jpg
https://www.chillingeffects.org/notices/11179533
http://www.the7eye.org.il/164836
http://www.the7eye.org.il/164836
http://www.the7eye.org.il/173901
http://www.the7eye.org.il/168751
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ד"ר חננאל רוזנברג, אוניברסיטת אריאל בשומרון

סקרים ומחקרים שנערכו לאורך שנת 2015 מראים כי ילידי דור ה-Z )צעירים שנולדו 
חדשות:  תקשורת  לטכנולוגיות  בצמידות  היומיום  את  חיים  ה-90(  שנות  סוף  לאחר 
כמחצית מבני הנוער )46%( בני 17-12 גולשים באינטרנט ובסמארטפון כ-4 שעות ביום 
או יותר, ו-21% כ-6 שעות או יותר.1 משך הגלישה הממוצע באינטרנט הוא 3.4 שעות 
ביום.2 עם זאת, כפי שנראה בפרק זה, בני הנוער נחשפים לא מעט גם ליתר טכנולוגיות 

התקשורת כגון טלוויזיה ומחשב, ואף למדיה מסורתית, לרדיו ולספרים.

 כמות גלישה יומית )גילאי 17-12(

פחות משעה ביום

2-4 שעות

יותר מ-6 שעות

6%

16%עד שעתיים

32%

21%

4-6 שעות 25%

מקור: איגוד האינטרנט הישראלי

מדיה ישנה: רדיו, מגזינים וספרים

הנוער  בני   3,)17-12 )בני  משתתפים   600 בקרב  שנערך  מדגם  חברת  סקר  נתוני  פי  על 
בישראל נחשפים לא רק למדיה חדשה אלא גם למגוון ערוצי תקשורת מסורתיים. 40% 
מהנוער מאזינים לרדיו )28% פחות משעה ביום, 5% שעה עד שעתיים ביום ו-2% שלוש 
עד ארבע שעות ביום(. ההאזנה לרדיו מתרחשת ברובה במהלך נסיעה ברכב עם ההורים 
 )9%( במחשב   ,)24%( הסלולרי  בטלפון   ,)39%( רדיו  מקלט  באמצעות  גם  אך   ,)62%(
ובטלוויזיה )4%(. תחנת הרדיו הפופולרית ביותר היא גלגלצ, ו-46% מהבנות שמאזינות 
לרדיו מעדיפות ערוץ זה לעומת 31% מהבנים. אחריו מדורגות גלי צה"ל )15% בנות, 

http://data.isoc.org.il/data/580 13.7.2015 ,1 סקר המרכז לאינטרנט בטוח, איגוד האינטרנט הישראלי

2 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד, בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.

3 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד, בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.

 מדיה, ילדים ובני נוער:
נתוני צריכה, הרגלי שימוש ופרקטיקות חברתיות

http://data.isoc.org.il/data/580
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בנים(,   7% בנות,   14%( ג  רשת  בנים(,   10% בנות,   14%( 100FM רדיוס  בנים(,   13%
)10% בנים לעומת 2% בנות(, גלי ישראל )7% בנים, 2% בנות(  88FM ,99, רשת בFM

ורדיו לב המדינה )6% בנים, 2% בנות(.

תחנות רדיו פופלריות, בנים ובנות )גילאי 17-12(

0

10

20

30

40

50

רשת ב‘,רשת ג‘רדיוס 100FMגלי צה“לגלג“צ
99FM, 88FM

לב המדינהגלי ישראל

בניםבנות

מקור: מכון מדגם

נוספים  וכ-30%  בנים(   14% בנות,   28%( מודפס  מגזין  על  מנויים  הנוער  מבני   21%
כלל  )מקרב  אחד  ראש  הוא  ביותר  הפופולרי  המגזין  מזדמן.  באופן  מגזינים  קוראים 
קוראי המגזינים – 37% בנות, 16% בנים(, אחריו מעריב לנוער )18% בנות, 8% בנים(, 
לאישה )17% בנות, 7% בנים(, 'נשים' מבית מקור ראשון )16% בנות, 2% בנים(, נשיונל 
הכנסת  בית  ועלון  בנות(   1% בנים,   14%( אותיות  בנות(,   3% בנים,   11%( ג'יאוגרפיק 
'עולם-קטן' )6% בנים, 5% בנות(. נתון מעניין נוגע למדיה מסורתית נוספת: 20% מבני 

הנוער שלחו מכתב או חבילה באמצעות הדואר בשנה האחרונה.4 

מסתבר כי גם ב'דור המַסכים' רבים מבני הנוער קוראים ספרים בתדירות גבוהה. בסקר 
שערכו עיתון "גלובס" וערוץ ניקלודיאון5 בקרב העוקבים אחר דף הפייסבוק של הערוץ 
)בני 18-8( נמצא כי 70% ממשתתפי הסקר היו במהלך קריאת ספר בתקופה שבה השיבו 
על השאלות, ו-25% נוספים קראו ספר "בחודשים האחרונים". כ-50% קוראים ספר 
הפופולריות: "החממה",  )הסדרות  שיוצא ספר חדש בסדרה שאני אוהב"  פעם  "בכל 
"שכונה", "יומנו של חנון" ו"קפטן תחתונים"(. 36% אמרו שהם קוראים "כל הזמן", 
10% קוראים בערך שני ספרים בשנה ו-5% בלבד הודו כי אינם קוראים ספרים כלל 

מלבד חובות הקריאה בבית הספר. 

4 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד, בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.

http://www. .21.9.2015 ,5 אפרת אהרוני, "לא רק מסכים: סקר חדש מגלה – בני הנוער עדיין קוראים ספרים", גלובס

globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413
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נתוני קריאה דומים נמצאו גם בסקר של חברת מדגם: 70.8% מבני הנוער )17-12( קראו 
ספרים,   4 קראו  מהבנים   62%( לסקר  שקדמו  החודשים  בשלושת  ספרים   5 בממוצע 

ו-80% מהבנות קראו 5 ספרים(.6 

הם  הקריאה  של  הגדולים"  "המתחרים  כי  מצא  ניקלודיאון7  וערוץ  גלובס  של  הסקר 
אפילו  ספר,  לקרוא  מהצעירים   45% מעדיפים  בהיעדרם  אולם  והמחשב,  הטלוויזיה 
ספרי  הם  ביותר  הפופולריים  הז'אנרים   .)20%( בסלולר  או  בטאבלט  מלשחק  יותר 
הרפתקאות )33%(, מתח )28%(, פנטזיה )12%(, סיפורים מרגשים או רומנטיים )11%(, 
מנמקים  ספרים  קוראים  שאינם  הצעירים   .)5%( וקומיקס   )7%( מצחיקים  סיפורים 
זה משעמם"  )58%(, ב"חוסר כוח" )30%( או בתירוץ ש"ספרים  זאת בקושי להתרכז 
)13%(. בנוגע לנגישות לספרים, 42% מהצעירים אמרו כי ההורים קונים להם ספרים 
ספריות  כ-680  בישראל  פעלו   2015 )בשנת  הציבורית  בספרייה  נעזרים   40% כרצונם, 
בית הספר.  ו-11% שואלים ספרים מספריית  פיקוח משרד התרבות(,  ציבוריות תחת 
רק 4% העידו כי הם קוראים "ספרים דיגיטליים" בטאבלט או במחשב.8 סקר מדגם 
שבדק את העדפות הספרים בגילים בוגרים יותר )17-12(, מצא גם הוא העדפה לז'אנר 
מול   43%( בנות  בקרב  בייחוד  אחת(  לקטגוריה  )המצורפים  והפנטזיה  ההרפתקאות 
32% אצל בנים(, ספרי מתח )38% בנות, 26% בנים(, רומנים מרגשים )פער ניכר לטובת 
)עדיפות בקרב בנים – 27% מול 23%(  הבנות: 55% לעומת 11%(, וספרי מדע בדיוני 

וקומיקס )22% בנים, 15% בנות(.

סוגות ספרות מועדפות בגילאי 12 עד 17

בניםבנותסוג

 פנטזיה )למשל "הארי פוטר" או 
סדרת "פרסי ג’קסון"(

43.7%32.5%

38.8%26.9%מתח

55.8%11.8%רומן

23.8%27.8%מדע בדיוני

15.1%22.5%קומיקס

ספר עיון )מדריך, אנציקלופדיה, ספר היסטוריה או 
"ספר השיאים של גינס"(

7.7%13.4%

7.4%6.8%ביוגרפיה )סיפורי חיים של אנשים מפורסמים(

מקור: סקר גלובס וערוץ ניקלודיאון

6 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד, בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.

http://www. .21.9.2015 ,7 אפרת אהרוני, "לא רק מסכים: סקר חדש מגלה – בני הנוער עדיין קוראים ספרים", גלובס

globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413
http://www. .21.9.2015 ,8 אפרת אהרוני, "לא רק מסכים: סקר חדש מגלה – בני הנוער עדיין קוראים ספרים", גלובס

globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413
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טלוויזיה, קולנוע וצפייה בווידאו

מבני   71% כי  נמצא   )17-12 )בני  בישראל  נוער  בני   600 בקרב  מדגם9  מכון  של  בסקר 
הנוער במגזר היהודי צופים בטלוויזיה באופן קבוע )75% בנים, 67% בנות(, כ-2.3 שעות 
צופים  כ-60%  פלטפורמות:  במגוון  נעשית  הטלוויזיה  בתכני  הצפייה  ביום.  בממוצע 
גם באמצעות המובייל.  צופים בשידורי טלוויזיה  נוספים  ו-12%  גם במחשב  בסדרות 
אתר הצפייה הישירה Sdarot.net, המכיל סדרות ישנות וחדשות, הוא הפופולרי ביותר, 
הפופולרי  ערוץ הצפייה  בו בקביעות.  לגלוש  נוהגים  כי הם  דיווחו  הנוער  ו-18% מבני 
)11%(, דיסני )10%(, ערוץ הילדים )9%(, יס  MTV 17%(, ואחריו( VOD ביותר הוא
)6%(. 56.9% משתמשים  ניקלודיאון  וערוץ   )7%(  10 ערוץ   ,)7%(  2 ערוץ   ,)8%( קומדי 
בטכניקת צפייה מושהית באמצעות ממיר-מקליט או VOD. נתונים אלה מתייחסים 
המדיום  כי  נראה  ה'אידיאלית'  הצפייה  לפלטפורמת  הנוגע  ובכל  בפועל,  לצפייה 
המסורתי עדיין מוערך יותר: 62% מהצעירים ובני הנוער )17-6( אומרים כי "הכי כיף" 
לצפות בווידאו ובתכניות באמצעות הטלוויזיה )39% מעדיפים את זו שבסלון ו-23% 
את הטלוויזיה בחדר(. 24% מעדיפים לצפות באמצעות המחשב, 3% בסמארטפון ו-3% 
קבוע  באופן  לצפות  נוהגים  הנוער  מבני   54% ,teenk סקר  פי  על  בטאבלט.10  נוספים 

בסרטים ובסדרות במלואם באמצעות הסמארטפון.11 

על פי נתוני הוועדה הישראלית למדרוג, שתי תכניות הפריים-טיים הנצפות ביותר בקרב 
ילדים הן תכנית הריאליטי "המירוץ למיליון" ותוכנית הבידור "הכול הולך", ש-11% 

מהצופים בה הם ילדים מתחת לגיל 12.11 

 )17-6( נוער  ובני  ילדים   400 בקרב  ניקלודיאון  וערוץ  'גלובס'  עיתון  שערכו  במשאל 
במהלך החופש הגדול, נמצא כי 28% מהצעירים צופים בטלוויזיה במשך שעתיים עד 
הדבר  מהו  לשאלה  בתשובה  ביום.13  שעות   6-5 במשך  צופים  וכ-16%  ביום,  שעות   4
שילדים ובני הנוער )17-6( הכי אוהבים לעשות בחופש, 43% השיבו "לצפות בטלוויזיה 
במזגן", יותר מאשר לישון )38%(, לבלות בים )37%(, להסתובב בקניון )34%(, ולהיות 
עם הסמארטפון והטאבלט בלי הפסקה )32%(, אך פחות מאשר לבלות בברכה )60%( 

ובחו"ל )50%(.

בני נוער בישראל 2015 ממעטים לצפות בסרטים בקולנוע. רק 6% מהצעירים )17-12( 
יותר, 19% מבקרים בקולנוע אחת לחודש, 32%  הולכים לקולנוע פעמיים בחודש או 
פעם   10% שנה,  בחצי  פעם  בקולנוע  בסרט  לצפות  נוהגים   22% חודשים,  ל-3-2  אחת 

בשנה בלבד, ו-9% כלל לא הולכים לקולנוע.14

http://www.globes. .17.12.201 ,9 רועי גולדנברג, "אצל הנוער היום אין פלטפורמה אחת שהיא הכי פופולרית", גלובס

co.il/news/article.aspx?did=1001088739
http://www.globes. .13.7.2015 ,10 ספיר פרץ, "מה עושים הילדים ובני הנוער בחופש הגדול – וכמה זה עולה?", גלובס

co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www. .4.10.2015 ,11 נתי טוקר, "מלכת ההורדות החדשה: כך עקפה סנאפצ'ט את ווטסאפ בסיבוב", דה-מרקר

themarker.com/news/1.2743581
http://www.  .25.07.2015 גלובס,  התעשייה",  את  מטלטל  הילדים  של  התוכן  בצריכת  דרמטי  "שינוי  שליטא,  חן   12

globes.co.il/news/docview.aspx?did=1001054871
http://www.globes. .13.7.2015 ,13 ספיר פרץ, "מה עושים הילדים ובני הנוער בחופש הגדול – וכמה זה עולה?", גלובס

co.il/news/article.aspx?did=1001052320
14 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד, בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001088739
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001088739
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.themarker.com/news/1.2743581
http://www.themarker.com/news/1.2743581
http://www.globes.co.il/news/docview.aspx?did=1001054871
http://www.globes.co.il/news/docview.aspx?did=1001054871
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
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ערוצי צפייה עיקריים בחלוקה לפי קבוצות גיל ומגדר

בנותבנים

13-1215-1417-1613-1215-1417-16ערוץ/גיל

17.9%15.5%17.4%23%17.9%16.4%לא צופה/ אין לי טלוויזיה

VOD13.4%11.3%18.8%19.7%23.9%16.4%

13.4%12.7%8.7%9.8%4.5%6%לא יודע/אין תשובה

---6%12.7%10.1%ערוץ 5/ספורט/ערוצי ספורט

16.4%8.5%2.9%9.8%4.5%6%ערוץ הילדים

4.5%5.6%14.5%3.3%6%7.5%ערוץ 2

1.5%7%15.9%4.9%6%6%ערוץ 10

14.9%7%2.9%4.9%1.5%9%ניקולודיאון

9%9.9%4.3%23%10.4%7.5%דיסני

MTV3%9.9%7.2%9.8%19.4%17.9%

3.3%10.4%13.4%---יס קומדי

1.6%7.5%9%---הוט 3

מקור: סקר גלובס וערוץ ניקלודיאון

שיחות קוליות

בני נוער )17-13( נוטים להשתמש במגוון רחב יותר של ערוצים לשיחות קוליות בהשוואה 
מאשר  יותר  קוליות  לשיחות  הסלולרי  בטלפון  משתמשים  ומעלה   18 בני  למבוגרים. 
צעירים )81% לעומת 79%(. אולם ביתר הערוצים הצעירים מובילים בהיקף השימוש: 
בטלפון הקווי )35% צעירים לעומת 33% מבוגרים(, באפליקציית השיחות בוואטסאפ 
של  במסנג'ר  לעומת 11%(,   20%( בסקייפ   ,)15% לעומת   26%( יותר  גדול  אף  ההפרש 

פייסבוק )13% לעומת 11%( ובאפליקציית ויבר )8% לעומת 4%(.15 

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/ ,2015 15 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל בשנת

 internetreport_2015.pdf

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
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מחשבים ואינטרנט

בבעלותם  מחזיקים   )49.5%( בישראל  הנוער  מבני  כמחצית  הסמארטפונים  בעידן  גם 
מחשב פרטי. השימוש העיקרי במחשב הוא חיבור לפייסבוק ולרשתות חברתיות, ו-69% 
מהבנות ו-63% מהבנים משתמשים במחשב האישי לצורך זה. שימוש מרכזי נוסף הוא 
צפייה בסרטוני וידאו, סדרות טלוויזיה ובקליפים מוזיקליים )66% בנות, 54% בנים(. 
בנוגע למשחקי מחשב ישנו פער מגדרי גדול: 55% מהבנים משחקים במשחקי מחשב 
לעומת 16% מהבנות. שימושים נוספים: צריכת חדשות, כתבות ומידע )32% בנות, 27% 
בנים(, הכנת שיעורי בית )27% בנות, 21% בנים(, קניות והשוואת מחירים )19% בנות, 
14% בנים(. כמחצית מבני הנוער קוראים מייל פעם ביום או יותר )21% כמה פעמים 
ביום, 37% פעם ביום(, 28% קוראים מיילים כל כמה ימים, 10% לעתים נדירות ורק 
מוזיקה  קובצי  הורידו  הנוער  מבני   66% דואר-אלקטרוני.  בחשבון  מחזיקים  לא   2%

למכשיר הסלולרי מהרשת, אך רק 3% דיווחו כי עשו זאת תמורת תשלום.16 

הוא   )17-12( נוער  בני  בקרב  ביותר  הפופולרי  האתר  כי  נמצא  מדגם  מכון  של  בסקר 
ובנות  בנים   ,52%( פייסבוק  אתר  אחריו  בנים.  אצל  ו-79%  בנות,  אצל   86% יוטיוב: 
ומדורג במקום   )27%( יותר אצל הבנות  גם הוא  ואתר מאקו, הפופולרי  באופן שווה( 
מעדיפים  הבנים  כי  מסתבר   .)14%( הבנים  בקרב  השביעי  המקום  לעומת  השלישי, 
לצפות בסדרות דרך אתר הצפייה הישירה Sdarot.net שמדורג אצלם במקום השלישי 
הבנים  בקרב  יותר  נצפה  האתר   :ynet החדשות  אתר  לגבי  נמצא  מעניין  נתון   .)18%(
)18%( מאשר בקרב הבנות )10%(, ובאופן מפתיע פופולרי יותר בקרב בני 14-12 )47%( 

מבקרב בני 17-16 )8%(. 

אתרים בולטים נוספים: אתר הפורומים לצעירים FXP )17% אצל הבנים ו-4% אצל 
הבנות(, אתר 'ראש אחד' )11% אצל הבנות ו-7% אצל הבנים(, אתר וואלה )9% אצל 
)10% אצל  7, שמזוהה עם המגזר הדתי-לאומי  ערוץ  ואתר  ו-7% אצל הבנים(  הבנות 
הבנים ו-8% אצל הבנות(. רק כ-33% מבני הנוער הגדירו עצמם כ"מתעניינים" בתוכני 
חדשות ואקטואליה ברשת, בנים יותר מבנות )38% מתעניינים לעומת 27% מתעניינות(. 
במשחקי  הוא  מסוים  אינטרנט  תוכן  בסוג  עניין  להבעת  ביחס  ביותר  הגדול  ההבדל 

וידאו: 42% מהבנים מתעניינים בנושא זה, לעומת 8% מהבנות בלבד.

16 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד, בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.
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אתרי אינטרנט פופולרים לפי קבוצות גיל ומגדר 

בנותבנים

סה"כ13-1215-1417-16סה"כ13-1215-1417-16אתר/גיל

73.1%87.3%76.8%79.2%89.6%89.6%86.6%86.2%יוטיוב

40.3%50.7%60.9%50.7%37.7%37.7%65.7%53.3%פייסבוק

16.4%7%23.2%14%16.4%16.4%38.8%27.2%מאקו

sdarot.tv10.4%9.9%21.7%18.8%19.7%19.7%19.4%21.5%

9%7%5.8%7.2%24.6%24.6%4.5%11.8%ראש 1

ynet20.9%26.8%8.7%17.9%1.6%1.6%17.9%10.8%

1.5%11.3%10.1%7.7%8.2%8.2%11.9%9.7%וואלה

11.9%12.7%7.2%10.6%9.8%9.8%6%6%ערוץ 7

14.9%18.3%18.8%15.5%8.2%8.2%4.5%5.6%ויקיפדיה

FXP11.9%16.9%24.6%17.4%3.3%3.3%6%4.1%

10.4%12.7%15.9%13%0%0%3%1%ספורט 5

מקור: סקר מכון מדגם

סמארטפונים

גיל  )לעומת  וחצי   9 הוא  בישראל  סמארטפון  לקבלת  הממוצע  הגיל  בזק,  דוח  פי  על 
ל-72%  לפיו  שריד,  מכון  שערך  בסקר  נמצאו  יותר  גבוהים  נתונים   17.)2014 בשנת   11
מהילדים בישראל בגיל 8 יש טלפונים חכמים. על פי סקר זה הגיל הצעיר ביותר לקבלת 
והמעבר   13 גיל  כי  נראה  ל-97%.  מטפסים  האחוזים   15 ובגיל   ,)9%(  6 הוא  המכשיר 
מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים הוא השלב שבו אחרוני הילדים מקבלים לרשותם 
מכשיר חכם. המותג המוביל בקרב בני הנוער הוא סמסונג. 31% מהצעירים מחזיקים 
ברשותם 'סמסונג-מיני', 23% סמסונג 'רגיל', ול-26% יש אייפון – מחציתם מהדגמים 
מכשיר  את  שדרג  מהצעירים  שליש  יותר.  ישן  מדגם  ומחציתם  יותר(  או   5( החדשים 
הסלולר שלו בשנתיים האחרונות, בעיקר בקרב בני גילים בוגרים יותר.18 בנוגע להערכת 

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/ ,2015 17 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל בשנת

internetreport_2015.pdf
http://www.mako. .26.01.2015 ,18 אפרת אהרוני, "סקר: מאיזה גיל הילדים בישראל מחזיקים סמארטפון", גלובס

co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://www.mako.co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm
http://www.mako.co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm
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לעומת   )34%( שווה"  "הכי  כסמארטפון  סמסונג  את  דירגו  הצעירים  מרבית  המותג, 
)26% כל אחד(, וסוני ואסוס )1% כל אחד(.19 סקר מדגם, שהצביע על פער  LG-אייפון ו
גדול יותר )37% לסמסונג לעומת 22% לאייפון(, הראה גם כי ההעדפה של סמסונג על 
)8% פער בלבד  בנים  בנות )22% הפרש( לעומת  יותר בקרב  ניכרת  פני מודל האייפון, 

לטובת סמסונג(.20

כרבע מהילדים ובני הנוער )בני 15-8( משתמשים בטלפון סלולרי למעלה מ-5 שעות ביום. 
בנות משתמשות בטלפון יותר מאשר בנים: 35% מהבנות משתמשות בטלפון 4 שעות 
ומעלה לעומת 29% מהבנים. ישנן גם יותר בנות בקבוצת "המשתמשים הכבדים": 30% 
מהן משתמשות בטלפון למעלה מ-5 שעות ביום, לעומת 17% מתוך הבנים, וככל שעולה 
כמחצית  כי  נמצא  'פאנל'  של  במחקר  בטלפון.21  השימוש  משך  עולה   – הנשאלים  גיל 
מבני-הנוער ניגשים לסמארטפון ברבע שעה הסמוכה לרגע ההתעוררות בבוקר, ו-27% 
81% מבני הנוער  teenk נוספים עושים זאת תוך שעה מרגע שהתעוררו.22 על פי סקר
בישראל מתעוררים בלילה וניגשים לסמארטפון, ו-80% משתמשים בטלפון גם במהלך 

צפייה בטלוויזיה.23 

שימושי סלולר, אפליקציות ורשתות חברתיות

בראשית שנת 2016 הודיעה חברת פייסבוק כי אפליקציית המסרים ואטסאפ עברה את 
וכך אחד מכל שבעה אנשים בעולם משתמש באפליקציה.  רף מיליארד המשתמשים, 
ורק  טקסט  הודעות  רובן  הוואטסאפ,  דרך  הודעות  מיליארד  כ-42  נשלחות  יום  בכל 
מיליון  מ-700  פחות  ישנם  לוואטסאפ,  בהשוואה  תמונות.  או  וידאו  כוללות  מהן   4%
משתמשים בשירות המסנג'ר של פייסבוק.24 25 וואטסאפ זוכה לפופולריות רבה גם בקרב 
יום- נוער בישראל: 80% מהצעירים בני 17-13 משתמשים בוואטסאפ לתקשורת  בני 
יומית.26 אפליקציה זו פופולריות גם בגילים צעירים יותר:63% ממשתמשי הסלולר בני 
15-8 התקינו אפליקציה זו במכשיר שלהם. אפליקציות נוספות המותקנות במכשיריהם 
של המשתמשים הצעירים הן פייסבוק, אפליקציות מוזיקה, צילום ווידאו )41% לכל 
טלוויזיה  ערוצי  של  אפליקציות   ,)36%( ופנס  מראה   ,)39%( אינסטגרם  קטגוריה(, 
)28%( ויישומי ספורט )15%(.27 49% מבני-הנוער מקבלים יותר מ-100 הודעות טקסט/

http://www.globes. .13.7.2015 ,19 ספיר פרץ, "מה עושים הילדים ובני הנוער בחופש הגדול – וכמה זה עולה?", גלובס

co.il/news/article.aspx?did=1001052320
20 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד, בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.

http://www.mako. .26.1.2015 ,21 אפרת אהרוני, "סקר: מאיזה גיל הילדים בישראל מחזיקים סמארטפון", גלובס

co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm
http://www.globes. .13.7.2015 ,22 ספיר פרץ, "מה עושים הילדים ובני הנוער בחופש הגדול – וכמה זה עולה?", גלובס

co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www. .4.10.2015 ,23 נתי טוקר, "מלכת ההורדות החדשה: כך עקפה סנאפצ'ט את ווטסאפ בסיבוב", דה-מרקר

themarker.com/news/1.2743581
One billion, WhatsApp Blog https://blog.whatsapp.com/616/One-billion 24

http://www. .2.2.2016 ,ווטסאפ הודיעה שהגיעה למיליארד משתמשים פעילים בחודש", כלכליסט" 25 עומר כביר, 

calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3679992,00.html
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/ ,2015 26 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל בשנת

internetreport_2015.pdf
http://www.mako. .26.1.2015 ,27 אפרת אהרוני, "סקר: מאיזה גיל הילדים בישראל מחזיקים סמארטפון", גלובס

co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.mako.co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm
http://www.mako.co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.themarker.com/news/1.2743581
http://www.themarker.com/news/1.2743581
https://blog.whatsapp.com/616/One-billion
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3679992,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3679992,00.html
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://www.mako.co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm
http://www.mako.co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm
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ופונקציית הדיבור בטלפון מדורגת רק במקום השלישי.29 ממצאים  וואטסאפ ביום,28 
מהי   )17-12( המשתתפים  נשאלו  שם  מדגם,  חברת  של  סקר  מתוך  גם  עולים  דומים 
הוואטסאפ  את  דירגו   70% הרבה.  הכי  משתמשים  הם  שבה  הסלולרית  האפליקציה 
כדומיננטית ביותר )ללא הבדל ניכר בין בנים לבנות(, הרחק מאחור מדורגת אפליקציית 
יוטיוב – 11% )19% בנות, 8% בנים(, אינסטגרם – 9% )בהעדפה ברורה בקרב הבנות: 
12% לעומת 6% בנים(, פייסבוק זוכה לדומיננטיות רק בקרב 7% מהצעירים )העדפה 
בקרב הבנים – 10% לעומת 3% בנות( ואפליקציות משחקים )3% בממוצע – 5% בנים 

ו-1% בנות(. 

שליחת  כי  נמצא  הסלולרי"  בטלפון  שלכם  העיקרי  השימוש  "מהו  לשאלה  בתשובה 
ניכר  בהפרש  בנות(.  ו-58%  בנים   62%( המועדפת  הפעילות  היא  בוואטסאפ  הודעות 
דורגו שיחות טלפון עם חברים )8% בנים, 16% בנות(, האזנה למוזיקה )8% בנים, 15% 
בנות(, שיחות טלפון עם ההורים והמשפחה )7% בנים, 5% בנות(, גלישה וקריאה באתרי 
אינטרנט אהובים )6% בנים, 2% בנות( ולבסוף צפייה בווידאו )5%( בנים, 2% בנות(. 
כשנשאלו כיצד הם שומרים על קשר עם חברים, התברר כי רובם המוחלט של הנבדקים 
משתמשים בוואטסאפ לצורך זה )84% – בשיעורים שווים בין בנים לבנות(, כמחצית 
וכ-9%  בפייסבוק   14% בנים(,   44% בנות,   54%( קוליות  בשיחות  משתמשים   )49%(

בסקייפ )בנים – 13%, בנות – 4%(.30

גם בהשוואה ממוקדת בין הרשתות החברתיות ואפליקציות המסרים המועדפות על בני 
הנוער, אפשר לראות כי הוואטסאפ הוא הערוץ הפופולרי ביותר, לצד רשתות נוספות. 
על פי דוח בזק,31 80% מבני הנוער בני 17-13 משתמשים בוואטסאפ, בהשוואה ל-75% 
בקרב מבוגרים. בנוגע למספר הקבוצות הממוצע שבהן משתתף המשתמש, הפער גדול 
אף יותר: 31% מהצעירים חברים ב-26 קבוצות או יותר, לעומת 2% מהמבוגרים, ורק 
5% מבני הנוער חברים בארבע קבוצות או פחות, לעומת 37% מהמבוגרים. בהתאמה, 
בני הנוער מביעים נכונות גבוהה יותר לוותר על קבוצות ואטסאפ: 61% מהמבוגרים 
השיבו שאינם מוכנים לוותר על אף קבוצת ואטסאפ לעומת 26% מהצעירים. מסתבר 
כי בני הנוער מביעים מורת רוח גבוהה יותר מהיבט נוסף הקשור לפרקטיקת השימוש 
הכחול   V-ה סימון  כי  אומרים   )17-13( הצעירים  מהמשתמשים   67% בוואטסאפ: 
המדווח על קריאת ההודעה מפריע להם, לעומת 50% מקרב המשתמשים בני 34-18, 

35% מבני 54-35, ו-19% בלבד מבני 55 ומעלה.

http://www.globes. .13.7.2015 ,28 ספיר פרץ, "מה עושים הילדים ובני הנוער בחופש הגדול – וכמה זה עולה?", גלובס

co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.mako. .26.01.2015 ,29 אפרת אהרוני, "סקר: מאיזה גיל הילדים בישראל מחזיקים סמארטפון", גלובס

co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm
30 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד, בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/ ,2015 31 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל בשנת

internetreport_2015.pdf

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.mako.co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm
http://www.mako.co.il/home-family-kids/products/Article-0d45bafbe552b41006.htm
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
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פעילות ברשתות החברתיות לפי קבוצות גיל

בני נוער (13-17)

גילאי +18

80%60%51%35%17%13%0%

78%75%22%19%14%7%3%

מקור: דוח בזק

מבני   70% הוותיקים:  לגולשים  עוברת  בפייסבוק  השליטה  הוואטסאפ,  לעומת 
והאפליקציות  הרשתות  ביתר  מהמבוגרים.   78% לעומת  בפייסבוק  משתמשים  הנוער 
באינסטגרם  פעילים  הנוער  מבני   51% הצעירים:  בידי  נמצאת  ההגמוניה  הסלולריות 
 22%( בגוגל+   17% מבוגרים(,   3%( בסנאפצ'ט  משתמשים   35% מבוגרים(,   19%(
ברשת  מבוגרים(.   7% )לעומת  בטוויטר  פעילים  בישראל  מהנוער  ו-13%  מבוגרים(, 
החברתית לינקדאין הפונה לתחום המקצועי אין אף לא פעיל אחד מהצעירים שהשתתפו 
 "teenk" הפרסום  משרד  של  סקר  פי  על  ומעלה.32   18 בני  מקרב   14% לעומת  בסקר, 
יותר: כ-95% מבני הנוער בישראל משתמשים בוואטסאפ, 72%  הנתונים גבוהים אף 
מציג  בפייסבוק  נוער  בני  של  השימוש  להיקף  בנוגע  בסנאפצ'ט.33  ו-55%  באינסטגרם 
בפייסבוק  השתמשו   )17 גיל  )עד  הנוער  מבני   91% לפיה  שונה,  תמונה  'גלובס'  סקר 
במהלך השנה האחרונה. ביחס ליתר הרשתות החברתיות הנתונים נמוכים יותר, ל-40% 
זה, 32%  פי סקר  על  פעילים.  מ-200 חברים  ויותר  איסנטגרם  יש חשבון  מבני-הנוער 
מבני הנוער השתמשו באפליקציית המסרים סנאפצ'ט.34 כאמור, מסקר מדגם עולה כי 
בנות מעדיפות את אינסטגרם, ובנים את פייסבוק וסנאפצ'ט, ושני המינים משתמשים 

בוואטסאפ באופן שווה.35 

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/ ,2015 32 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל בשנת

internetreport_2015.pdf
http:// .19.8.2015 ,33 רועי גולדנברג, "16 מיליארד דולר ו-100 מיליון משתמשים: מה הקסם של סנאפצ'ט?", גלובס

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001062106
http://www.globes. .13.7.2015 ,34 ספיר פרץ, "מה עושים הילדים ובני הנוער בחופש הגדול – וכמה זה עולה?", גלובס

co.il/news/article.aspx?did=1001052320
35 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד, בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001062106
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001062106
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001052320
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קניות אונליין

בני הנוער בישראל כיום הם 25% מהלקוחות במשק, וההוצאה הממוצעת שלהם עומדת 
קהל  והם  והסלולר  האינטרנט  באמצעות  לרכוש  מרבים  הצעירים  בשבוע.   ₪  184 על 
ברשת.36  וברכישות  חברתיות  במדיות  ביותר  הגבוה  הצמיחה  שיעור  שלו  הלקוחות 
במחקר שערכה חברת הגל החדש נמצא כי כ-70% מבני הנוער )17-13( ביצעו רכישה 
כי  ציינו   59%  38.2005 בשנת  רוכשים  ל-29%  בהשוואה  האחרונה,37  בשנה  מקוונת 
ב-2015 ביצעו יותר רכישות ברשת מאשר בשנה שקדמה לה. למחצית מבני הנוער יש 
אפליקציות רכישה סלולריות, וב-80% מהמקרים מדובר באפליקציה של אתר הקניות 
ebay. גם באינטרנט אתר הקניות של eBay39 הוא הפופולרי ביותר בהשוואה לאתרים 
אחרים: על פי סקר מדגם 75% מבני הנוער שרכשו באופן מקוון השתמשו באתר זה40 
 )39%( עליבאבא  מבית   AliExpress אתר  נמצא  אחריו   .)41 החדש'  'הגל  פי  על   69%(
 Dealextreme-ו הבריטי   Next האפנה  אתר   ,)11%( גרופון   ,)17%( אמזון  ואחריהם 

הסיני )4.9% כל אחד(.42 

56% מבני הנוער הוציאו עד 100 שקלים מדי חודש ברכישות ברשת, ו-11% רוכשים 
בסכום של 400-300 שקל בחודש בממוצע. המוצרים המועדפים על בני הנוער לקנייה 
טלפונים  גאדג'טים,  רכשו  אונליין  מהקונים   43% טכנולוגיים:  אביזרים  הם  ברשת 
מרבית  סלפי(.  ומוט  לטלפון  כיסויים  )כגון  נלווים  ואביזרים  מחשבים  סלולריים, 
הרוכשים הם בנים בני 14-13 )56%(, והאתר המועדף והכמעט בלעדי בתחום זה הוא 
ebay. השני במדרג פופולריות הרכישות ברשת הוא תחום הביגוד והאפנה )30%(, שם 
האתרים הפופולריים הם ebay )51%(, AliExpress )33%(, והאתר הישראלי עדיקה 
)8%(. מרבית הרוכשים פריטי אפנה הן בנות )56.9% לעומת 31.9% לבנים( ויש בולטות 
לטווח הגילים 17-15. תחומי רכישה נוספים הם כרטיסים להופעות, סרטים ואירועי 
 20%  .17-15 בני  בנים  רובם  מקוון,  באופן  כרטיסים  רכשו  הנוער  מבני   24% ספורט: 
משלוחה  הם  הבולטים  והאתרים  האינטרנט,  דרך  מזון  משלוחי  מזמינים  מהצעירים 

)12%(, פיצה האט )10%(, דומינו'ס פיצה )10%(, בורגראנץ' )5%( וסושה )5%(.43 

נתונים אלה מציגים שינוי שחל בשנים האחרונות בתחומי הרכישה הפופולריים. בשנת 
כרטיסים  כגון  בילוי  מוצרי  היו  הנוער  בני  ידי  על  ביותר  הנרכשים  המוצרים   2005

http://www.demarket. "36 ענבר בזק, "מגמות שיווקיות בולטות לשנת 2015, דהמרקט: פיתוח שיווקי ובניית מותגים

co.il/trends
http://www. .17.9.2015 ,37 מיכל רז-חיימוביץ', "70% מבני הנוער קונים באינטרנט; מה הם קונים ואיפה?", גלובס

 globes.co.il/news/article.aspx?did=1001068719
38 שיזף רפאלי, ירון אריאל ומרי כצמן, נוער מקוון: דפוסי שימוש וקניה באינטרנט, מדינת ישראל: משרד התעשייה, 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/F97144C4-9A4F-44D5-B78B-  .2010 פברואר,  והתעסוקה,  המסחר 
EC4DD06CDFE9/0/X9784.pdf

http://www. .17.9.2015 ,39 מיכל רז-חיימוביץ', "70% מבני הנוער קונים באינטרנט; מה הם קונים ואיפה?", גלובס

globes.co.il/news/article.aspx?did=1001068719
 .10.12.2015 גלובס,  המשפחה",  של  הקניות  מערך  את  הנוער  בני  מכתיבים  כך  עצום:  קנייה  "כוח  גולדנברג,  רועי   40

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001087163
http://www. .17.9.2015 ,41 מיכל רז-חיימוביץ', "70% מבני הנוער קונים באינטרנט; מה הם קונים ואיפה?", גלובס

globes.co.il/news/article.aspx?did=1001068719
 .10.12.2015 גלובס,  המשפחה",  של  הקניות  מערך  את  הנוער  בני  מכתיבים  כך  עצום:  קנייה  "כוח  גולדנברג,  רועי   42

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001087163
 .10.12.2015 גלובס,  המשפחה",  של  הקניות  מערך  את  הנוער  בני  מכתיבים  כך  עצום:  קנייה  "כוח  גולדנברג,  רועי   43

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001087163
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http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001068719
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001068719
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של  מזה  יותר  גבוה  היה  והיקפם   )34%( מוזיקה  נגני  וכן   )34%( ולאירועים  להופעות 
מוצרי מחשב וגאדג'טים )21%(. רק 17% מבני הנוער נהגו לרכוש מוצרי ביגוד ואפנה 

אונליין.44

קניית  לקנייה מסורתית: בתחום של  קנייה מקוונת  בין  היחס  לגבי  נבדק  נתון חשוב 
בחנויות  מתבצעות  הנוער  בני  של  הרכישות  כל  מתוך   22% רק  ו"אקססוריז"  ביגוד 
למניעי הקנייה המקוונת  מוצרים טכנולוגיים. כהסבר  בקניית  לעומת 59%  מקוונות, 
החשובה  כסיבה  זאת  ציינו  מתוכם   49%( הנמוך  המחיר  את  ציינו  הנוער  מבני   75%
ביותר(, 46% ציינו את החיסכון בזמן )22% ציינו זאת כיתרון הראשון(, 38% ציינו את 
יתרון היכולת לקנות בכל יום ובכל שעה, 35% ציינו את המגוון הרחב ו-8% ציינו את 
חוויית הקנייה. 42% מהנשאלים הסכימו עם האמירה: "כשאני קונה אונליין אני מוכן 
להתפשר יותר על המותג שאני קונה".45 מסתבר כי גם בקניות בחנות משמש האינטרנט 
מוצר.  רכישת  לפני  באינטרנט  מחירים  בודקים  או  משווים   58.5% חשוב:  בתפקיד 
46עם זאת מעניין לראות כי בכל הנוגע לפרסומות, בני הנוער מאמצים בקצב מסחרר 

'גלובס' נמצא כי 36% מבני הנוער  חוסמי-פרסומות )Adblock(. בסקר שערך העיתון 
משתמשים באפליקציה זו, עליה של כ-40% משנה שעברה.47 

בריונות ופגיעות ברשת

)בקרב  פנים  לביטחון  המשרד  עבור  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  שערכה  מסקר 
בכך  )הודו  ברשת  מינית  הטרדה  חוותה  עשירית  ילדה  כל  כמעט  כי  עולה   ,)18-12 בני 
ברשת  השפלה  או  איום  חוו  מהנשאלים   12% מהבנים(.   0.5% לעומת  מהבנות   9.1%
)13% בנות ו-10% בנים(, ו-7% דיווחו על התחזות או גנבת זהות )8% בנות ו-6% בנים(. 
יותר מפעם אחת, אולם קרוב ל-40% מקרב הנפגעים לא דיווחו  נפגעו ברשת  כ-70% 
לאף גורם על התופעה )44% בנות שלא דיווחו לעומת 33% בנים(. כנימוק לאי-הדיווח 
בנות(.  בנים, 54%   78%( נראתה להם חשובה  כי הפגיעה לא  הסבירו 63% מהנפגעים 
15% נוספים התביישו לדבר על זה )בנים ובנות בהיקף דומה(, 13% לא רצו שהוריהם 
יגלו את הפגיעה )רק בנות(, 5% חשו אשמה )7% בנים ו-4% בנות( ו-2.6% פחדו ממי 
בין אלה שדיווחו, 40% סיפרו על הפגיעה לחבר, 29%  בנות(.  )רק  שביצע את העברה 

לאחד מההורים, 9% למורה ו-2% פנו למשטרה.48 

נראה כי בגילים צעירים המצב חמור הרבה יותר. במחקר מקיף שנערך על ידי פרופ' 
בכיתות  תלמידים  מאלף  למעלה  ובדק  שריד,49  ומכון  בוניאל-ניסים  ד"ר  רולידר, 
)בהשוואה ל-69%  כי 47% מהילדים חוו הצקה במרחבים הווירטואליים  נמצא  ד-ט, 

44 שיזף רפאלי, ירון אריאל ומרי כצמן, נוער מקוון: דפוסי שימוש וקניה באינטרנט, מדינת ישראל: משרד התעשייה, 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/F97144C4-9A4F-44D5-B78B-  .2010 פברואר,  והתעסוקה,  המסחר 
EC4DD06CDFE9/0/X9784.pdf

http://www. .17.9.2015 ,45 70% מיכל רז-חיימוביץ', "70 מבני הנוער קונים באינטרנט; מה הם קונים ואיפה?", גלובס

globes.co.il/news/article.aspx?did=1001068719
46 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד, בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.

http://www. .8.11.2015 ,47 אור שחר ויוסף ארז, "סקר: שליש מבני הנוער לא רואים פרסומות באינטרנט", גלובס

 globes.co.il/news/article.aspx?did=1001079295
http://mops. .2015 48 גיא נגר, סקר בנושא פשיעה / בריונות ברשת. המשרד לביטחון הפנים: מחלקת המחקר, ינואר

gov.il/Documents/Publications/CrimePrevention/CyberBullying_Jan2015.pdf
49 עמוס רולידר, מירן בוניאל-ניסים, בריונות בביה"ס ובמרחב הווירטואלי בקרב ילדים – דוח ממצאים, מכון שריד: 

http://data.isoc.org.il/sites/default/files/bullying_2015.pdf ,2015 שירותי מחקר והדרכה, מרץ

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/F97144C4-9A4F-44D5-B78B-EC4DD06CDFE9/0/X9784.pd
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/F97144C4-9A4F-44D5-B78B-EC4DD06CDFE9/0/X9784.pd
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001068719
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001068719
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001079295
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001079295
http://mops.gov.il/Documents/Publications/CrimePrevention/CyberBullying_Jan2015.pdf
http://mops.gov.il/Documents/Publications/CrimePrevention/CyberBullying_Jan2015.pdf
http://data.isoc.org.il/sites/default/files/bullying_2015.pdf
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מהילדים שחוו הצקה במרחב הפיזי של בית הספר(. ואכן, כ-19% מהילדים דיווחו על 
תחושת חוסר ביטחון באינטרנט, לעומת 24% שחווים זאת באחד מהמרחבים הפיזיים 
בבית הספר )שירותים, חצר, מסדרון וכדומה( ו-28% שחווים חוסר ביטחון במעברים 
אל בית הספר וממנו )תחנת אוטובוס, הסעה, בדרך הביתה(. גם כאן נמצא במחקר כי 
שכיחות הפגיעות המקוונת בבנות )52%( גבוהה יותר מהפגיעה בבנים )41%(. בבחינה 
מעמיקה של מאפייני הבריונות במרחב הווירטואלי, נמצא כי 40% מהילדים חוו קללות 
באמצעים מקוונים במהלך שנת הלימודים, 37% היו קרבן ללעג ולצחוק ברשת, 35% 
דיווחו כי כינו אותם בשמות מעליבים, 29% מהילדים חוו דחייה בקבוצה וירטואלית 
)כגון קבוצת ואטסאפ או פייסבוק(, נגד 22% נכתבו הודעות פוגעניות, 20% חוו איומים 
כך  על  דיווחו 25% מהילדים  כן  וירטואלית. כמו  ונגד 10% מהילדים הוקמה קבוצה 
שרומו באינטרנט, ו-12% דיווחו שמישהו התחזה לאדם אחר בזמן ששוחח עמם ברשת. 
הנתונים קרובים לממצאי דוח בזק, לפיו 31% מבני הנוער )17-13( מדווחים כי פרצו 
להם לחשבון כלשהו )מייל, פייסבוק, אינסטגרם וכו'(, לעומת 21% מהמבוגרים )גילאי 
יותר  נפגעות  בנות  כי  אלה,  ממחקרים  העולה  העובדה  כי  לציין  חשוב  ומעלה(.50   18
מבנים בכל הנוגע לבריונות מקוונת, תואמת לממצאים רבים שנאספו בשנים האחרונות 
בישראל )כגון מחקריהם של ד"ר היימן, ד"ר אולניק-שמש וד"ר עדן(, המראים גם הם 
כי בקרב הפוגעים ישנם יותר בנים מאשר בנות, וכי ישנו מתאם בין הנפגעים ברשת לבין 

הנפגעים במרחב בית הספר.51 

שיעור הדיווחים על פגיעות מקוונות בקרב תלמידים

0

10

20

30

40

דיווחו על כך 
שחוו קללות 
באמצעים 

מקוונים במהלך 
שנת הלימודים

דיווחו על כך 
שהיו קרבן ללעג 

ולצחוק ברשת

דיווחו כי כינו 
אותם בשמות 

מעליבים

דיווחו על כך 
שחוו דחייה 

בקבוצה 
וירטואלית (כגון 
קבוצת ואטסאפ 

או פייסבוק)

דיווחו כי נשלחו 
אליהם הודעות 

פוגעניות

דיווחו על כך
שחוו איומים

דיווחו על כך 
שהוקמה עליהם 

קבוצה 
וירטואלית 

 דיווחו על כך
שרומו 

באינטרנט

דיווחו על כך 
שמישהו התחזה 
לאדם אחר בזמן 

ששוחח עמם 
ברשת

מקור: מחקר רולידר, בוניאל-נסים ומכון שריד

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/ ,2015 50 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל בשנת

internetreport_2015.pdf
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החוקרים במחקר מכון שריד שצוין לעיל מדגישים כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בין 
קבוצות הגיל בכל הנוגע לתדירות הבריונות במרחב הווירטואלי. זאת בהשוואה להצקות 
ופוחתת עם  והולכת  יותר בגילים הנמוכים,  גבוהה  במרחב בית הספר, שם השכיחות 
עליית הגיל )בכיתות ג-ד: 83%; בכיתות ה-ו: 69%; בכיתות ז-ט: 62%(. לעומת זאת 
נמצא קשר בין בריונות במרחב הווירטואלי לבריונות במרחב הפיזי, ומי שנפגע במרחב 
אחד נפגע גם במרחב האחר. הדוח מראה כי כאשר הפגיעה נעשית במרחב הווירטואלי, 
נגד, בהשוואה לפגיעה במרחב הפיזי. כך  יש בידי הילדים פחות אסטרטגיות לפעולת 
פונים בתלונה לדמות חינוכית מבית הספר,  למשל, רק 12% מהילדים שנפגעו ברשת 
בהשוואה ל-43% שעושים זאת במקרה של פגיעה פיזית. במקרה של פגיעה וירטואלית, 
פיזית  בפגיעה  ואילו   ,)20%( פנייה לאחד מבני המשפחה  היא  האסטרטגיה המועדפת 

אסטרטגיה זו מדורגת רק במקום הרביעי )34%(.52 

דוח בזק, שמתמקד בגילי חטיבה ותיכון )17-13( מראה כי 11% מבני הנוער חווה בעצמו 
שיימינג ברשת )בהשוואה ל-2% מקרב בני 18 ומעלה(, וכ-17% נוספים מכירים מישהו 
סנאף"  ל"סרטי  נחשפו  מהצעירים   75% המבוגרים(.  מקרב   9% )לעומת  זאת  שחווה 
שהופצו באמצעות הוואטסאפ, ואילו בקרב המבוגרים מדובר ב-50% בלבד. ייתכן כי 
זו הסיבה שבני נוער נוטים יותר להסכים כי תכנים בוואטסאפ צריכים לעבור צנזורה 
)67%(, בהשוואה לעמדתם של משתמשים בני 34-18 )62%( ובני 54-35 )59%(, ובדומה 
למשתמשים מבוגרים מגיל 55 ומעלה )68%(. הצעירים גם מסכימים יותר עם הקביעה 
כי בין כל ערוצי המדיה והרשתות החברתיות, הוואטסאפ הוא הקשה ביותר לפיקוח 

)86% הסכמה, לעומת 62% מהמבוגרים(.53 

בפברואר השנה בחרה פייסבוק העולמית בעמותת 'הכפתור האדום' כשותף אסטרטגי 
תוסף  פיתחה  העמותה  נוער.  בני  בקרב  ובייחוד  גולשים  בקרב  רשת  בריונות  במניעת 
גם  הצורך  )ובמידת  הארגון  למתנדבי  לדווח  לגולשים  המאפשר  האינטרנט,  לדפדפן 
רשת.  פגיעות  על  אמת  ובזמן  אנונימי  מקוון,  באופן  החוק(  ולרשויות  מקצוע  לאנשי 
אלימות  על  אנונימיים  דיווחים   7431 בשנה האחרונה התקבלו  נתוני העמותה,  פי  על 
רשת באמצעות ערוץ זה, ו-2347 מכלל הדיווחים התקבלו מפעילות בפייסבוק. על פי 
הנתונים, ביטויי האלימות השכיחים ברשת הישראלית הם קבוצת הסתה, שנאה וחרם 
)63% מכלל הדיווחים(. הביטויים השכיחים הבאים הם על דף אלים או התחזות )14%(, 
הפצת תמונות או סרטונים פרטיים )5%(, פוסט פוגעני ברשת החברתית )5%(, סרטון 
הכולל אלימות )5%( איום באובדנות )5%( ודיווחים על עניינים פליליים כסחיטה או 

פדופיליה )1%(.54

52 עמוס רולידר, מירן בוניאל-ניסים, בריונות בביה"ס ובמרחב הווירטואלי בקרב ילדים – דוח ממצאים, מכון שריד: 

 http://data.isoc.org.il/sites/default/files/bullying_2015.pdf ,2015 שירותי מחקר והדרכה, מרץ
 .29.12.2015 ישראל,  של  השיווק  פורטל   Allmarketing חדשות",  לאתר  הפכה  פייסבוק  הנוער  "עבור  מייזליש,  דן   53

http://www.allmarketing.co.il/?CategoryID=125&ArticleID=23102
http://www.nrg. .11.02.2015 ,nrg ,"54 אסף גולן, "פייסבוק בחרה בעמותת 'הכפתור האדום' למאבק בבריונות רשת

co.il/online/13/ART2/675/941.html

http://data.isoc.org.il/sites/default/files/bullying_2015.pdf
http://www.allmarketing.co.il/?CategoryID=125&ArticleID=23102
http://www.nrg.co.il/online/13/ART2/675/941.html
http://www.nrg.co.il/online/13/ART2/675/941.html
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הורים וילדים ברשת

על פי דוח "משפחות ודיגיטל בישראל: תמונת מצב 2015"55 ישנו פער ניכר בין המעורבות 
של בני נוער )17-12( בפעילויות רשת שיש בהן סיכון גבוה, לבין המודעות של ההורים 
למצבים אלה. כך למשל, 30% מבני הנוער הודו כי התכתבו עם אנשים או ילדים שלא 
דיווחו   24% זאת.  עשו  ילדיהם  כי  הסבורים  מההורים   11% לעומת  אישית,  הכירו 
כך(; 19% שלחו  )לעומת 8% מההורים שסבורים  אונליין  אלימים  בתכנים  צפייה  על 
קיבלו תמונות  או  הוואטסאפ  גזעני באמצעות  או  מיני, אלים  תוכן  בהן  תמונות שיש 
כאלה )לעומת מודעות של 5% מההורים(, 15% הכירו חברים דרך המחשב ונפגשו עמם 
)בהשוואה ל-3% מההורים שסבורים שילדיהם עשו זאת(. בנוגע לפגיעה מקוונת ישירה, 
המספרים קטנים הרבה יותר, וגם הפערים: 4% קיבלו איומים או חוו אלימות אונליין 
)לעומת  ברשת  'שיימינג'  או  חרם  עברו  כי  דיווחו  ו-3%  לכך(,  מודעים  מההורים   2%(
שלא  המשתמשים  את  בוחנים  כאשר  זאת(.  חוו  שילדיהם  שסבורים  מההורים   4%
כלל בתופעות  נתקלו  לא  כי  דיווחו  גדול במיוחד: 45%  לפעילויות אלה, הפער  נחשפו 
עולה  זו. הפער  לקבוצה  שייכים  ילידיהם  כי  לעומת 75% מההורים שסבורים  כאלה, 
גם מתוך התשובות לשאלה הישירה העוסקת במידת ההיכרות של ההורה עם פעילות 
הילדים ברשת: 60% מההורים סבורים כי הם מכירים את פעילות הילדים באינטרנט 
 13% יותר,  מפורט  באופן  כך.  הסבורים  הנוער  מבני   45% לעומת  אליה,  חשופים  או 
מהצעירים סבורים כי ההורה "יודע כל מה שאני עושה באינטרנט ובסלולר" )לעומת 
18% מההורים שסבורים כך(, 23% טוענים כי ההורה "יודע את רוב מה שאני עושה" 
"לא  ההורים  כי  סבורים   13% הסקאלה,  של  השני  ובקצה  מההורים(,   42% )לעומת 
מתערבים, לא מכירים, לא שואלים", לעומת 3% בלבד מההורים שסבורים כך. לגבי 
מידת המעורבות בפועל ישנו פער גדול עוד יותר: 35% מההורים מדווחים כי הם בודקים 

את שימוש ילדיהם ברשת, לעומת 9% מהילדים החושבים כי הוריהם עושים זאת.56 

בסקר נבדקו גם אמצעי הפיקוח על השימוש במחשב ובסלולר. 21% מההורים מדווחים 
וסינון של ספק האינטרנט, 22% מונעים שימוש במחשב  על שימוש בשירותי חסימה 
זו(, 23% מגבילים את  על הגבלה  )לעומת 16% מבני הנוער המדווחים  בחדר הילדים 
על  מדווחים  מההורים   14% זו(,  הגבלה  על  מדווחים  מהצעירים   13%( השימוש  זמן 
שימוש משותף של ההורים וילדיהם )5% מהצעירים מדווחים על פרקטיקה זו(. 38% 
בהשוואה  באינטרנט,  השימוש  בנושא  ובקרה  פיקוח  בביתם  אין  כי  מודים  מההורים 
ל-48% מהצעירים שמסכימים עם אמירה זו.57 בסקר שפרסם איגוד האינטרנט נמצא 
כי 21% מההורים מדווחים על שימוש בסינון אתרים, 29% מגבילים את שעות הגלישה 
ו-31% קובעים הגבלות וכללי שימוש )כגון בשולחן האוכל המשפחתי(. 19% מההורים 
שיעורים,  כגון  מחשב',  'ללא  פעילויות  בביצוע  ובסלולר  במחשב  השימוש  את  מתנים 

חוגים ופעילויות ספורט.58

55 רמי יולזרי, משפחות ודיגיטל בישראל: תמונת מצב 2015, בני נוער והורים, Zeta Tools: מחקרי שוק, סקרים ומדיה חברתית, 

http://www.zeta-tools.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8- .2015 יולי
 /%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98

56רמי יולזרי, משפחות ודיגיטל בישראל: תמונת מצב 2015, בני נוער והורים, Zeta Tools: מחקרי שוק, סקרים ומדיה 

חברתית, יולי 2015.
57רמי יולזרי, משפחות ודיגיטל בישראל: תמונת מצב 2015, בני נוער והורים, Zeta Tools: מחקרי שוק, סקרים ומדיה 

חברתית, יולי 2015.
58 איגוד האינטרנט הישראלי, 79% מההורים חושבים שילדיהם לקחו חלק באלימות ברשת; שליש מהם אינם מגדרים 

http://data.isoc.org.il/data/580 .13.07.2015 ,מאגר נתונים על האינטרנט בישראל STS ,גלשה באינטרנט

http://www.zeta-tools.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://www.zeta-tools.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://data.isoc.org.il/data/580
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מעורבות בני נוער )17-12( בפעילויות רשת שיש בהן סיכון גבוה, ומודעות הוריהם למעורבות זו 
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דיווח ההוריםדיווח בני הנוער

Zeta Tools :מקור

'גולשים'   17-12 בגילי   )46%( הנוער  מבני  כמעט מחצית  הפרק,  בראשית  כפי שהוזכר 
יותר,59 ומשך  ו-21% כ-6 שעות או  יותר,  ובסמארטפון כ-4 שעות ביום או  באינטרנט 
הגלישה הממוצע באינטרנט הוא 3.4 שעות ביום.60 על פי דוח בזק, 42% מההורים אינם 
מגבילים "זמן מסך" לילדיהם כלל,61 זאת אף על פי שלמעלה מ-90% מההורים סבורים 
כי גלישה בהיקף של יותר משלוש שעות ביום היא "שימוש מוגזם ברשת".62 עם זאת, 
45% מההורים חושבים ששימוש של מעל 4-3 שעות ביום הוא שימוש מוגזם, ו-29% 
מההורים מדווחים כי הם מגבילים את כמות שעות השימוש. 13% מבני הנוער חושבים 

שאין דבר כזה בכלל "שימוש מוגזם" במחשב ובסמרטפון.63 

59איגוד האינטרנט הישראלי, 79% מההורים חושבים שילדיהם לקחו חלק באלימות ברשת; שליש מהם אינם מגדרים 

http://data.isoc.org.il/data/580 .13.7.2015 ,מאגר נתונים על האינטרנט בישראל STS ,גלשה באינטרנט
60 דור ה-Z: בני נוער בישראל 2015, דוח מיוחד. בהוצאת ראש אחד ומכון מדגם.

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/ .2015 61 החיים בעידן הדיגיטלי: דוח בזק למצב האינטרנט בישראל בשנת

internetreport_2015.pdf
62 איגוד האינטרנט הישראלי, 79% מההורים חושבים שילדיהם לקחו חלק באלימות ברשת; שליש מהם אינם מגדרים 

http://data.isoc.org.il/data/580 .13.7.2015 ,מאגר נתונים על האינטרנט בישראל STS ,גלשה באינטרנט
63איגוד האינטרנט הישראלי, 79% מההורים חושבים שילדיהם לקחו חלק באלימות ברשת; שליש מהם אינם מגדרים 

http://data.isoc.org.il/data/580 .13.7.2015 ,מאגר נתונים על האינטרנט בישראל STS ,גלשה באינטרנט

http://data.isoc.org.il/data/580
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://data.isoc.org.il/data/580
http://data.isoc.org.il/data/580
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Vigo רביב טל, מנכ"ל

בחודש יולי 2015 הקימה יפעת עם קרן ברל כצלנסון אתר המודד ומקטלג את השיח 
אלף   700 יום  מדי  מנטרת  יפעת(  )מבית   Vigo אמת.  בזמן  החברתית  במדיה  האלים 
בטוקבקים  בפורומים,  בבלוגים,  אינטרנט,  בפורטלי  בישראל  שמתפרסמות  שיחות 
על  מבוסס  הניטור  ועוד.  יו-טיוב  גוגל+,  טוויטר,  פייסבוק,   – החברתיות  וברשתות 
כלל העמודים הציבוריים וחלק ניכר מהפרופילים הפרטיים והקבוצות הסגורות אשר 

אפשרו גישה טכנולוגית לניטור התוכן. 

הטיותיהם  על  גזעניים  וביטויים  קללות  מאות  של  מאגר  נבנה  הדוח  יצירת  לשם 
חיפוש  מנוע  בלבד.  בעברית  הנוכחי  בשלב  כתיב,  ושגיאות  סלנג  לרבות  והקשריהם, 
סורק את הרשת בכל עת ומנטר שימוש בביטויים שבמאגר. אם נמצא שימוש באחד או 
יותר מהביטויים – נשמרים הביטוי, זירת הרשת שבה הוא נכתב ומגזרי האוכלוסייה 
גולש העלה את הביטוי "כל הצעירים מטומטמים"  המוזכרים בטקסט. לדוגמה, אם 
לדף הפייסבוק של "אגודת הקשישים" – המערכת רושמת זיהוי לקללה שנכתבה נגד 
מגזר הצעירים בזירת הקשישים. מנגד, אם אותו הגולש היה כותב "מוות לצעירים", 

המערכת הייתה יודעת לזהות שמדובר בקריאה לאלימות ולא בקללה בלבד.

כמחצית מהשיח הפוגעני - נגד ערבים

של  עלייה  לאלימות,  קריאות  או  קללות  המכילות  שיחות  אלף   15 נרשמות  יום  בכל 
ביטחוניים  מאירועים  ברובו  ומושפע  תנודתי,  הוא  האלים  השיח   .2014 מנתוני   20%
בצל   – השנה  של  הראשון  ברבעון  האלים  השיח  מרבית  התנהל  השנה  פוליטיים.  או 

הבחירות, וברבעון האחרון של השנה – סביב גל הטרור והפגנות הגז.

שימוש  ערבים,  נגד  קללות  הערבי.  המגזר  נגד  הוא  הפוגעני  מהשיח  מחצית  כמעט 
ב"ערבי" כגנאי ואף קריאות "מוות לערבים" כבר הפכו לשגרתיות, ועולות אלפי פעמים 
בכל יום. מידת האלימות נגד השמאל גבוהה פי שתיים מזו שנגד הימין והמתנחלים גם 
יחד. מגזרים אחרים ש'סופגים אלימות' מהגולשים ברשת הם האוכלוסייה הלהט"בית, 
החרדים, המזרחיים והפליטים. שיח פוגעני נגד מגזרים עדתיים כגון אתיופים ורוסים 

הוא נמוך יחסית.

כלפי  יום  מדי  מופנים  אלימים  פוסטים  אלפי  מגזרי:  הוא  האלים  השיח  כל  לא  אך 
המדינה וסמליה, ובראשם הממשלה, המשטרה, צה"ל ובג"ץ. מאות אישי ציבור גם הם 
מהווים מטרה לגולשים: הנשיא, ראש הממשלה, חברי כנסת, שופטים, רבנים, שחקני 
ספורט, דוגמניות ולעתים גם אנשים פרטיים שנופלים קרבן לתופעת ה'שיימינג'. בשנה 
האחרונה אנו עדים גם לקללות ולקריאות לאלימות המופנות כלפי חברות מסחריות, 

בעיקר על פני דפי הפייסבוק שלהן המשמשים לשירות הלקוחות. 

שיח שנאה ברשת
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כרבע מהפניות לשירות בדפי הפייסבוק של מותגים כוללות קללות, וחמישית מהכותבים 
על הדפים של דוגמנים ושחקני ספורט משתמשים באמירות משפילות. השיח האלים 
מחויבים  הדפים  מנהלי  שבשגרה:  עניין  כבר  הוא  וסלבריטאים  מותגים  חברות,  נגד 
להתייחס ברצינות ובכבוד גם לפניות האלימות והמבזות, ולענות לכל גולש גם אם הוא 

משתמש בשפה שלא הייתה מתקבלת בשיחת טלפון או בצורת התקשרות אחרת.

נושאים, אירועים וגופים בשיח הפוגעני

אירוע
היקף השיח 

הפוגעני

550,000הבחירות )17.3-1.1(

220,000גל הטרור

35,000הרצח בדומא 

18,000הפגנות הגז

12,000הרצח במצעד הגאווה

גוף
היקף השיח 

הפוגעני

25,000הממשלה

14,000המשטרה

12,000צה"ל

9,000בג"ץ

7,000מכבי אש

קורבנות השיח הפוגעני - חלוקה למגזרים

ערבים

שמאלנים

אתיופים
מתנחלים

ימנים

פליטים

מזרחים

46%

15%

6%

להט,,ב 11%

חרדים 9%

5%

1%3%4%

לא עוד "טוקבקיסטים אנונימיים משועממים"

הוטבעה  ולכן  הטוקבקים,  היה  הקהל  של  העיקרי  התוכן  תרומת  אופן  כעשור  לפני 
התפיסה שלפיה מרבית השיח האלים הוא אנונימי. בשנים האחרונות פייסבוק שולטת 
שנרשמו  פרטיים,  משתמשים  מיליון  מ-4  מיותר  ונהנית  בישראל  החברתית  במדיה 
מפרופילים  נכתבים  ברשת  האלימים  מהביטויים   60% המלאים.  ובפרטיהם  בשמם 
אמתיים ומזוהים בפייסבוק או בטוויטר, כאשר ללמעלה משליש מהכותבים יש מעל 



המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה

100

250 חברים או עוקבים. להערכתנו, שיח השנאה ברשת אינו ייחודי לקבוצת מין או גיל 
מסוימת; יש ייצוג כמעט שווה לגברים )60%( ולנשים )40%( וייצוג לכל קבוצות הגיל – 

החל בבני נוער ועד קשישים. 

תופעת ה'שיימינג'

ה'שיימינג' )בעברית: ביוש( היא חשיפת שמו של אדם בציבור כדי להוקיע התנהגויות 
גנבים,  לחשוף  החברתיות  הרשתות  הצליחו  האחרונות  בשנים  לפסולות.  הנחשבות 
מטרידנים ואלימים, אשר פרטיהם מופיעים בעשרות קבוצות פייסבוק שקמו במטרה 
עשרות  של  שמותיהם  ברשת  מתפרסמים  יום  מדי  המכוער".  "הישראלי  את  לחשוף 
אנשים פרטיים, במגוון סיפורים שרבים מהם אינם נכונים או מדויקים. בכך מתרחש 
התהליך ההפוך: במקום להוקיע התנהגות פסולה הציבור משתף סיפורים המשחירים 
אנשים חפים מפשע. במהלך השנה עלתה המודעות לתופעת השיימינג בישראל וחשפה 
כי לעתים ביוש פומבי מוטעה עשוי ליצור נזק רב יותר ממעשה של אלימות, בעיקר בקרב 
בני נוער. במאי 2015 נקשרה תופעת השיימינג את חייו של אריאל רוניס, בכיר ברשות 

האוכלוסין, שהתאבד לאחר שהואשם ברשת בגזענות לפני שתגובתו זכתה להישמע. 

 תמונת מסך מתוך האתר http://hasata.berl.co.il שהוקם על ידי קרן ברל כצנלסון
 Vigo ומבוסס על נתוני

http://hasata.berl.co.il


המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה

101

פרופ' רפי מן, אוניברסיטת אריאל בשומרון

 e-Book, Electronic Book, Dynamic-book, Digital book,( הדיגיטלי  הספר 
בעולם מאז ראשית המאה  נפרד מתעשיית הספרים  בלתי  הוא חלק   )Talking book
ה-21. בשונה מהספר המודפס, הספר בפורמט הדיגיטלי כולל מידע טקסטואלי וחזותי 
מכשיר  או  סמארטפון  טאבלט,  נייד,  או  נייח  מחשב  באמצעות  לקרוא  אפשר  שאותו 
ייעודי שפותח למטרה זו. לעתים הספר הדיגיטלי הוא המקבילה האלקטרונית לספר 
הדרגתי  גידול  נמשך  האחרונות  בשנים  עצמאית.1  דיגיטלית  גרסה  ולעתים  המודפס, 
בהטמעת הספר הדיגיטלי בעולם הספרים בישראל ובהרגלי הקריאה של הישראלים, 
לסקירת  מוקדש  זה  פרק  במדינה.  הספרים  מצריכת  שולי  בנתח  מדובר  עדיין  אולם 
הנתונים   .2015 בשנת  בישראל  זה  תקשורתי-תרבותי-טכנולוגי  בתחום  ההתפתחויות 
ממלאי  זה  ובכלל  בתחום,  מרכזיים  גורמים  עם  שיחות  על  מבוססים  וההערכות 
על  על סקרים  וכן  דיגיטליים,2  לספרים  ובחנויות  בהוצאות ספרים  בכירים  תפקידים 

הרגלי הקריאה של ישראלים שנערכו במהלך השנה.

ההתפתחויות בעולם: ניסיונות חלוציים לפיתוח ספר שאינו מודפס על נייר אלא בעל 
מאפיינים אלקטרוניים נעשו בעולם מאז שנות ה-30 של המאה ה-20. אולם הדחיפה 
של  הקמתו  עם  ניתנה  חדשניות  וקריאה  הפצה  טכנולוגיות  לקידום  ביותר  החשובה 
"פרויקט גוטנברג" בשנת 1971, אשר נועד לשמר דיגיטלית בעיקר יצירות מופת.3 חמש 
את  לשרת  במטרה  אוקספורד",  של  הטקסט  "ארכיון  הוקם  ב-1976,  כך,  אחר  שנים 
דיגיטלית של ספרים.4 בשנות ה-80 של המאה הקודמת  בהנגשה  הקהילה האקדמית 
הוחל  התשעים  ובשנות  מחשב,  באמצעות  לקריאה  שנועדו  ספרים  כמה  פורסמו 
בהפקת גרסאות דיגיטליות של ספרים בעיקר על גבי תקליטורים.5 בסוף אותו עשור, 
Ebook ב-1998 הושקו קוראי הספרים הדיגיטליים הייעודיים הראשונים של החברות

 6.Softboo-ו

בתעשיית הספרים הדיגיטליים בעולם, בראש ובראשונה בארצות דוברות אנגלית, שמור 
השיקה   2007 בשנת  "אמזון".  וההפצה  המכירה  לאור,  ההוצאה  לחברת  מרכזי  מקום 
"אמזון" את "קינדל" )Kindle(, מכשיר ייעודי לקריאת ספרים דיגיטליים. ב-2011 הוצא 
)Kindle Fire(. מאז  למכירה מחשב לוח )טאבלט( לקריאת ספרים בשם "קינדל פייר" 
הוצאו לשוק דגמים מתקדמים חדשים, וחברות נוספות השיקו מכשירים דומים במקביל. 

http://goo.gl/Eza4EY ."1 מתוך מצגת משרד החינוך "פדגוגיה חדשנית בשילוב ספרים דיגיטליים

במידע  זה  לפרק  שתרמו  נוספים,  ובגופים  ספרים  בהוצאות  בכירים  הרבים,  למרואיינים  להודות  מבקש  המחבר   2

ובהערכות מקצועיות, וכן לפרופ' צבי רייך ולשרית סמבול על הערותיהם ועצותיהם.
www.gutenberg.org 3

https://ota.ox.ac.uk 4

 Vassiliou, Magda, and Jennifer Rowley. "Progressing the definition of ”e-book“."Library Hi Tech 5

26.3.2008. 355-368. http://goo.gl/L9CECH 
Alison Flood, Where did the story of eBooks begin?, The Guardian, 12.3.2014. http://goo.gl/tEJUmu

The History of eBooks from 1930’s ”Readies“ to Today’s GPO eBook Services, http://goo.gl/MdVml1 6

 עדיין לא נפרדים מהנייר:
ספרים דיגיטליים בישראל 2015

http://goo.gl/Eza4EY
www.gutenberg.org
www.gutenberg.org
  https://ota.ox.ac.uk
http://goo.gl/L9CECH
http://goo.gl/tEJUmu
http://goo.gl/MdVml1
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ב-7,1,260%  הברית  בארצות  הדיגיטליים  הספרים  מכירות  זינקו  ל-2010   2008 בין 
וביולי 2010 נקבע ציון דרך חשוב כאשר "אמזון" הודיעה כי מספר הספרים הדיגיטליים 
עמדה   2015 שנת  ואולם  המודפסים.8  הספרים  מספר  את  עבר  חודש  באותו  שמכרה 
בארצות הברית בסימן מחלוקת לגבי היקף שוק הספרים הדיגיטליים והמשך צמיחתו 
המואצת. בספטמבר 2015 דיווח ה"ניו יורק טיימס" כי בשנה זו נעצר הגידול העקבי 
האמריקנית  המו"לים  אגודת  נתוני  על  התבסס  העיתון  דיגיטליים.  ספרים  ברכישת 
שהעלו כי מכירת ספרים אלה עמדה על כ-20% מכלל מכירות הספרים, וכי לראשונה זה 
שנים אחדות חלה עלייה בהיקף מכירות הספרים המודפסים.9 אולם המגזין "פורצ'ן" 
הביא נתונים אחרים, שעל פיהם נמשכת מגמת הצמיחה בשוק הספרים הדיגיטליים, 
בעיקר כאלה שהוצאו לאור על ידי "אמזון" ומו"לים עצמאיים, המחזיקים בנתח ניכר 
משוק זה בארצות הברית.10 על פי נתונים שפורסמו בדצמבר 2015, חלקם של הספרים 
הדיגיטליים בארצות הברית נותר גם בשנה זו בשיעור של כ-25% משוק הספרים. בשנה 
זו ניכרה עלייה במספר הספרים המודפסים שנמכרו מכ-559 מיליון בשנה הקודמת לכ-
571 מיליון ב-11.2015 בבריטניה דווח כי 2015 הייתה השנה הראשונה מאז החל העידן 
המו"לים  חמשת  דיגיטליים.  ספרים  במכירות  ירידה  חלה  שבה  בספרים,  הדיגיטלי 
הגדולים בממלכה המאוחדת דיווחו על ירידה כוללת של כ-2.5% במכירות בהשוואה 

לשנה הקודמת.12

בשונה מארצות הברית, ברוב מדינות העולם שיעור החדירה של הספר הדיגיטלי עדיין 
נמוך ביותר. בגרמניה לדוגמה מכירות ספרים דיגיטליים ב-2014 היו בשיעור של 4.3% 
בלבד מכלל שוק הספרים.13 על פי נתוני 2014, תופסים הספרים הדיגיטליים 8% משוק 
הספרים בצרפת, 4% באיטליה, ורק כ-1% בנורווגיה ובשוודיה. ההסבר לכך נעוץ, בין 

היתר, בשיעורים הגבוהים של מס ערך מוסף על ספרים דיגיטליים.14 

מייסד מעבדת המדיה  נגרופונטה,  ניקולס  כי תחזיתו הנחרצת של  ברור   2015 בסיום 
של המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )MIT( והעומד בראשה, שקבע ב-2010 כי "הספר 
המודפס ימות בעוד חמש שנים"15 לא התאמתה. הספר המודפס ממשיך להתקיים ואף 
להחזיק בחלק הארי של תעשיית הספרים ושל תרבות הקריאה. ואילו הספר הדיגיטלי 
עדיין ניצב בפני חסמים לא מעטים. על האתגרים העומדים בפני הספר הדיגיטלי אמר 

 Alexandra Alter, "The Plot Twist: E-Book Sales Slip, and Print Is Far From Dead", New York Times, 7

20.9.2015. http://goo.gl/z4JJQo
Claire Cain Miller,"E-Books Top Hardcovers at Amazon", New York Times, 10.7.2010. http://goo.gl/ 8

A0pMD9
 Alexandra Alter, "The Plot Twist: E-Book Sales Slip, and Print Is Far From Dead", New York Times, 9

20.9.2015. http://goo.gl/z4JJQo
 Mathew Ingram, "No, e-book sales are not falling, despite what publishers say", Fortune, 24.9.2015.  10

/http://fortune.com/2015/09/24/ebook-sales
.Hillel Italie, "From coloring books to Harper Lee, a good year for paper", AP The Big Story, 16.12.2015 11 

http://www.bigstory.ap.org/article/fc55b5d90284497684ac0793f8bccc84/coloring-books-harper-lee-good-
year-paper

Alison Flood, "Ebook sales falling for the first time, finds new report", The Guardian, 3.2.2016. http:// 12

goo.gl/jRTl6L
Ingrid sussman, "German eBbook Sales Reaches 4.3% of Overall Book Market", 24.6.2015. http://goo. 13

gl/l3rrLS
  Michael Kozlowski, "Europeans have had enough with high e-book prices", GoodEreader, 17.8.2015. 14

http://goo.gl/1oLT1s
 Siegler, MG, "Nicholas Negroponte: The Physical Book is Dead in 5 Years", Techcrunch, 6.8.2010.  15

/techcrunch.com/2010/08/06/physical-book-dead

http://goo.gl/z4JJQo
http://goo.gl/A0pMD9
http://goo.gl/A0pMD9
http://goo.gl/z4JJQo
http://fortune.com/2015/09/24/ebook-sales/
http://fortune.com/2015/09/24/ebook-sales/
http://www.bigstory.ap.org/article/fc55b5d90284497684ac0793f8bccc84/coloring-books-harper-lee-good-year-paper
http://www.bigstory.ap.org/article/fc55b5d90284497684ac0793f8bccc84/coloring-books-harper-lee-good-year-paper
http://goo.gl/jRTl6L
http://goo.gl/jRTl6L
http://goo.gl/l3rrLS
http://goo.gl/l3rrLS
http://goo.gl/1oLT1s
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מייסד "אמזון" ג'ף בזוס כי אלה אינם נאלצים להתמודד רק מול ספרים אחרים, אלא 
קריאת  כדוגמת  דיגיטליים,  במכשירים  שנעשים  אחרים  שימושים  במגוון  להתחרות 

כתבות ובלוגים, משחקי מחשב וצפייה בטלוויזיה.16 

 ,Google Books  – גוגל  של  הספרים  מיזם  מאוד  תורם  הספר  עולם  של  לדיגיטציה 
השנוי לעתים במחלוקת בין היתר בשל פגיעה בזכויות יוצרים.17 המיזם הושק בארצות 
גוגל עד 2015  וגרסתו העברית הופעלה ב-2010. במסגרתו סרקה  הברית בשנת 2004, 
ללא  בחלקם,  או  במלואם  אותם  לקרוא  ואפשר  שונות,  בשפות  ספרים  מיליון  כ-25 
גוגל על פגיעה בזכויות  נגד  נוספות הוגשו תביעות  ובמדינות  תשלום. בארצות הברית 
היוצרים של סופרים, ובעקבות זאת הגיעה החברה להסכמים עם מו"לים, גם בישראל, 
על סריקת ספרים והצגתם החלקית ברשת, תוך הפניית הגולשים לאתרים שבהם יוכלו 

לרכוש את הספר המודפס. 

היקף קריאת הספרים הדיגיטליים בישראל

ברכישת  ניכר  גידול  חל  ב-2015  כי  היא  דיגיטליים  ספרים  משווקי  של  הערכתם 
כ"דרמטית"  הצמיחה  את  המגדירים  אף  ויש  הקודמת,  לשנה  בהשוואה  אלה  ספרים 
לא  זה  דוח  להשלמת  עד  ביותר.  מצומצם  נותר  כולו  השוק  פלח  אולם  "עצומה",  או 
בקרב  הנפוצה  ההערכה  אולם  ב-2015,  המכירות  היקף  על  רשמיים  נתונים  פורסמו 
מו"לים ומנהלי שיווק של הוצאות ספרים מסורתיות וכן בעלי חנויות דיגיטליות היא 

כי הספרים הדיגיטליים הם לא יותר מ-3-2% בלבד מכלל שוק הספרים בשנה זו. 

מעדיפים  בישראל  הספרים  מקוראי  ש-86%  כך  על  הצביע   2015 במאי  שנערך  סקר 
ספרים  לרכוש  עשויים  שהם  אמרו  מהמשיבים   9% רק  מודפסים.  ספרים  לקרוא 
בשנה  ספרים   4.9 קרא  הממוצע  הישראלי  הסקר,  על-פי  הקרובה.18  בשנה  דיגיטליים 
האחרונה, כשהנתח העיקרי, 26.5 אחוז מכלל 602 הנשאלים, קראו שניים עד שלושה 
ספרים בתקופה המדוברת. 7.6% מהישראלים קראו 16 ספרים ויותר, ו-13.6% השיבו 
כי לא קראו ספרים כלל בשנה האחרונה. נשים קראו בממוצע יותר ספרים מגברים, 
משתקף  המגדר  רק  לא  דיגיטליים.  ספרים  לקריאת  יותר  רבה  פתיחות  גילו  וגברים 
יש השכלה  גם רמת ההשכלה: ככל שלקוראי הספרים  באפיון צריכת הספרים, אלא 
יותר שיעדיפו אמצעים דיגיטליים לקריאת ספרים.  יותר – יש סבירות גבוהה  גבוהה 
תושבי הדרום הם המתקדמים ביותר דיגיטלית בכל הקשור לקריאת ספרים, ו-17% 
מקוראי הספרים באזור זה צרכו לדבריהם ספרים באמצעים דיגיטליים, בעוד באזור 
יותר  הרבה  קראו  וחרדים  דתיים   .6.8% רק   – ביותר  הנמוך  הוא  השיעור  ירושלים 
ספרים מחילונים וממסורתיים – 7.1 ספרים בממוצע בשנה לעומת 4.6 ו-4.0 בהתאמה 
– אך מעדיפים באופן מובהק את הגרסה המודפסת, 91.4% מקוראי הספרים הדתיים 
לעומת כ-84% חילוניים ומסורתיים. אפשר לשער כי אחת הסיבות לכך היא שאי אפשר 

לקרוא ספרים באמצעים דיגיטליים בשבתות ובחגים. 

 Henry Blodget, Asked Jeff Bezos The Tough Questions — No Profits, The Book Controversies, The 16

 Phone Flop — And He Showed Why Amazon Is Such A Huge Success, Business Insider, 16.12.2014.
http://goo.gl/5vkLni

17 על הדילמות הכרוכות במיזם Google Books ראו: רוברט דרנטון, גוגל ועתיד הספר, זמנים 112 )סתיו 2010(, עמ' 

.81-70
www..11.6.2015 גלובס,  דיגיטליים",  על  מודפסים  ספרים  מעדיפים  בישראל  מהקוראים   86%" גולדנברג,  רועי   18

globes.co.il/news/article.aspx?did=1001043892

http://goo.gl/5vkLni
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001043892
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001043892
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בסקר נוסף, שנערך בסוף 2015 עבור "בזק" בקרב הציבור היהודי נמצא כי 19% השיבו 
כי קראו בשנה זו ספרים דיגיטליים. 2% אמרו כי הם קוראים רק ספרים דיגיטליים, 
קוראים  מהמשיבים   73% מודפסים.  ספרים  לצד  דיגיטליים  ספרים  קראו  ו-17% 

לדבריהם רק ספרים מודפסים, ואילו 8% השיבו שאינם קוראים ספרים כלל.19 

הגידול  מגמת  שלמרות  כך  על  הצביע  הכלכלה  משרד  עבור   2012 בשנת  שנערך  סקר 
ברכישות דיגיטליות בישראל, ספרים אינם נמצאים במקום גבוה בסדרי העדיפות של 
צרכנים אלה: רק 8.7% מכלל משקי הבית רכשו ספרים באמצעות האינטרנט, ושיעור 
הקונים ספרים דיגיטליים עמד על 2.5% בלבד. באותה שנה העדיפו כ-60% מכלל רוכשי 
הספרים ברשת לבצע את הקניות באתרים בחו"ל דוגמת "אמזון", ורק כ-40% רכשו 
רכישות  היקף  את  ב-2012  העריך  הכלכלה  משרד  ברשת.  ישראלים  מאתרים  ספרים 
מסך   12.9% שהם  שקלים,  מיליון  בכ-66.1  באינטרנט  ודיגיטליים,  מודפסים  ספרים, 

הוצאות משקי הבית לקניית ספרי קריאה ועיון, ו-512 מיליון שקלים.20 

במספר   17% של  גידול  נרשם   2014 בשנת  כי  דיווחה  בירושלים  הלאומית  הספרייה 
הספרים הדיגיטליים שהגיעו לספרייה, וזו קלטה 417 ספרים אלקטרוניים, מתוכם 317 
שיצאו לאור בשנה זו והאחרים בשנים קודמות. יותר ממחצית הספרים הוצאו לאור על 
ידי מו"לים מסחריים, כ-20% בהוצאה עצמית של המחברים, ושיעור דומה באמצעות 
חברות העוסקות בהוצאה עצמית. בשל זכויות יוצרים עותקי הספרים האלקטרוניים 

שברשות הספרייה נגישים מתוך בניין הספרייה בלבד.21 

התפתחויות בולטות ב-2015

בין ההתפתחויות הבולטות בתחום הספרים הדיגיטליים בישראל בשנת 2015: 

נמשך הזינוק ברכישות ספרים דיגיטליים, לאחר שבשנת 2014 נרשמה עלייה של א. 
250% בהשוואה ל-2013. 35% מהספרים שנמכרו ב-2014 היו חדשים, אחוז גבוה 
יותר משיעור הספרים החדשים במכירות של ספרים מודפסים.22 עד להשלמת דוח 
זה טרם התפרסם מידע רשמי לגבי שיעור הגידול הכולל בשוק הספרים הדיגיטליים 
ב-2015, אך כל הגורמים העוסקים בתחום מדווחים על עליות ניכרות במכירות גם 
ב-2015. במיזם "עברית" )מבית ידיעות אחרונות( דווח על גידול של מאות אחוזים 
במחזורי המכירה. בין ספטמבר 2014 לספטמבר 2015 נרשם ב"עברית" גידול של 
)רכישה(.23 חנות הספרים הדיגיטליים בוקסילה דיווחה על  91% בהורדת ספרים 

עליה של כ-100% במכירות בהשוואה ל-24.2014 

חשבון ב.  על  הסמארטפון  באמצעות  דיגיטליים  ספרים  לקריאת  המעבר  המשך 
הקריאה על גבי טאבלטים או במכשירים ייעודים. מאז הושק היישומון "עברית" 
לטאבלטים ולסמארטפונים מבוססי אנדרואיד ו-iOS וכן למחשבים ולטאבלטים 

המחקר מכון  של  האינטרנטי  הפאנל  באמצעות  בוצע  הסקר   .2015 דצמבר  בזק,   ,2015 בישראל  ספרים  קריאת   19

https://www.bezeq.co.il/ ומעלה.   18 מגיל  היהודית  האוכלוסייה  של  מייצג  מדגם  שהם  איש   500 בקרב   TNS
media/864273/reading_habits.pdf

http://goo.gl/Vj5Qrp .16 '20 רוני בר-צורי, צרכנות מקוונת של ספרים, משרד הכלכלה, פברואר 2014, ע

 21 הדוח השנתי של הספרייה הלאומית על הוצאת הספרים בישראל, אתר "ספרים, סופרים ומה שביניהם", 27.5.2015.

/http://readbooks.co.il/books-270515
http://goo.gl/TWHl6X ,22 דוח שנתי על מצב ענף הספרים, מרץ 2015. משרד הכלכלה

23גיא בן-נון, מנהל "עברית", 9.2.2016.

.26.11.2015 ,)booxilla.com( 24 אילן בוך, הבעלים של חנות הספרים הדיגיטלית בוקסילה

https://www.bezeq.co.il/media/864273/reading_habits.pdf
https://www.bezeq.co.il/media/864273/reading_habits.pdf
http://goo.gl/Vj5Qrp
http://readbooks.co.il/books-270515/
http://readbooks.co.il/books-270515/
http://goo.gl/TWHl6X
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הנרשמים  במספר  עקבי  גידול  נרשם   ,2014 בספטמבר   25.Windows 8.1 מבוססי 
הגיע   2015 בסוף  לקריאה.  בטלפון  ובשימוש  הסמארטפון  באמצעות  למיזם 
ל-34%,  בסמארטפונים  ספרים  לקריאת  "עברית"  היישומון  משתמשי  שיעור 
וההרשמה למיזם בדרך זו ל-56% מכלל הנרשמים. במהלך השנה נרשם גידול של 
מסכי   26.iOS-ב ו-100%  אנדרואיד,  מכשירי  באמצעות  היישומון  בהורדת   441%
הסמארטפונים נעשו עם הזמן גדולים ונוחים יותר לקריאה, והטלפונים נמצאים 
נוחה  באמצעותם  הקריאה  היום.  שעות  כל  במשך  המשתמשים  של  ידם  בהישג 
לספרים  אחרות  חנויות  גם  נוסף.27  אלקטרוני  מכשיר  לשאת  הצורך  את  וחוסכת 
כך  על  מצביעה  לגילאים  חלוקה  ספרים.  לקריאת  אפליקציות  השיקו  דיגיטליים 
שבני 18 עד 54 מעדיפים סמארטפונים כאמצעי לקריאת ספרים דיגיטליים, בעוד 

בני 55 ומעלה מעדיפים לקרוא מהטאבלט.28 

בשנים ג.  שנמצאות  הגדולות  הספרים  הוצאות  של  הדיגיטלית  הפעילות  הרחבת 
האחרונות בזירה הדיגיטלית. הוצאת כנרת זמורה-ביתן דביר בלטה כחברה ששמה 
סמנכ"ל  לשעבר  דולינגר,  דן  של  מינויו  מאז  בעיקר  הדיגיטל,  תחום  על  רב  דגש 
מכירות הדיגיטל בקבוצת "הארץ", לסמנכ"ל השיווק של ההוצאה. דולינגר הביא 
מספר  הגדלת  היתר  בין  שמשמעותה  הספרים,29  להוצאת  דיגיטלית"  "רוח  עמו 
הכותרים המוצעים למכירה בדיגיטל לכ-500, וכן מהלך חלוצי בתעשיית הספרים 
כ-3%  הדיגיטליים.  הספרים  בשוק  המתמחה  מכירות  איש  העסקת   – בישראל 

מהכנסות ההוצאה ב-2015 היו מספרים דיגיטליים.30 

גידול במספר הוצאות הספרים המסורתיות אשר מוכרות את ספריהן גם במהדורות ד. 
את  בהדרגה  שינו  דיגיטלית  מהפצה  נמנעו  אשר  ספרים  הוצאות  גם  דיגיטליות. 
לקראת  מהלך  של  בעיצומו  שוקן  הוצאת   2015 בסוף  הייתה  לדוגמה  כך  גישתן. 
ההוצאה  מספרי  כ-250  למכירה  יוצעו  ראשון  בשלב  דיגיטליים.  עותקים  הפצת 
ובשלבים הבאים כל הספרים.31 שוקן תפעל על פי דגם המשמש בשנים האחרונות 
את הוצאת י"ל מאגנס באוניברסיטה העברית. הוצאה זו, העוסקת בהוצאת ספרי 
עיון, החלה להעלות לרשת ספרים מקוונים עוד בשנת 2006. ההוצאה מציעה כניסה 
ל-640 ספרים מקוונים ברשת או הורדה של ספרים אלו במתכונת PDF. על פי נתוני 
הוצאת מאגנס חל גידול ניכר במכירות של ספרים דיגיטליים, וב-2015 היה שיעורם 

של הספרים הדיגיטליים כ-25% מכלל הספרים שההוצאה מכרה.32 

חברת ה.  נתוני  פי  על  דיגיטלית.  במתכונת  לאור  היוצאים  הספרים  במספר  גידול 
היקף  רידר",  בוק  "הליקון  האפליקציה,  את  פיתחה  היתר  שבין  בוקס,  הליקון 

הפעילות בהוצאה לאור הדיגיטלית עלה בכ-70% ב-33.2015 

www.yit.co.il/E-vrit ,"25 אתר "עברית

26 גיא בן-נון, מנהל "עברית", 9.2.2016.

www.calcalist.co.il/ .3.9.2014 ,27 "מיזם 'עברית' השיק אפליקציית מובייל לקריאת ספרים דיגיטליים", כלכליסט

internet/articles/0,7340,L-3639929,00.html
.11.6.2015 גלובס,  דיגיטליים",  על  מודפסים  ספרים  מעדיפים  בישראל  מהקוראים   86%" גולדנברג,  רועי   28 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001043892 
29 רון דהן, אינדיבוק, 2.12.2015.

30 דן דולינגר, סמנכ"ל שיווק, כנרת זמורה-ביתן דביר, 14.12.2015.

www.schocken.co.il :31 רחלי אידלמן, מו"ל הוצאת שוקן, 29.12.2015. אתר ההוצאה

www.magnespress.co.il/ ההוצאה:  אתר  דיגיטליים  ספרים  על   .30.12.2015 מאגנס,  הוצאת  מנכ"ל  צבר,  חי   32

webPage.aspx?page_id=41
www.heliconbooks.com/?id=about :33 אורי עידן, מנכ"ל הליקון בוקס. אתר החברה

www.yit.co.il/E-vrit
www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3639929,00.html
www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3639929,00.html
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001043892
www.schocken.co.il
www.magnespress.co.il/webPage.aspx?page_id=41
www.magnespress.co.il/webPage.aspx?page_id=41
www.heliconbooks.com/?id=about
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הרחבת השימוש של הוצאות הספרים בזירה הדיגיטלית לא רק למכירות אלא גם ו. 
כזירה לשיווק וקידום ספרים מודפסים. 

נפתחה ז.   2015 ביוני  דיגיטליים.  ספרים  בשיווק  העוסקות  החנויות  במספר  גידול 
חנות "גטבוקס", בבעלות האחים פאול ובן מסנז'ניק, שעסקו קודם לכן בפרסום 
ספרים  מוכר  "מנדלי  המקוונת  החנות  הוקמה  מאז  הדיגיטלי.34  בתחום  ובשיווק 
ברשת" בינואר 35,2010 הלך וגדל מספר החנויות המתמחות בכך, וחלקן עוסקות גם 
בהוצאה לאור של ספרים דיגיטליים. בין הגורמים האחרים בשוק זה בולט מיזם 
"עברית", וכן החנויות הדיגיטליות "אינדיבוק" )מאז 2012(, "בוקסילה" )2013(, 

"נטבוק" )2013( וכמה חנויות נוספות. 

גידול בהיקף פעילותן של הוצאות ספרים המתמחות בספרים דיגיטליים. עשרות ח. 
הוצאות, בהיקפי פעילות שונים, מציעות לכותבים שירותי עריכה והוצאה לאור של 
ספרים דיגיטליים. מרבית ההוצאות הללו גם מוציאות לאור, לבקשת הכותבים, 

עותקים מודפסים של ספרים. 

גידול המאמצים השיווקיים להגביר את מודעות הציבור למוצר זה. המהלך החשוב ט. 
ביותר בתחום זה היה מבצע פרסום נרחב שערכו במשותף מיזם "עברית" וחברת 
"בזק", במטרה לקדם את שירות הענן שלהם. במוקד הקמפיין עמדה האפשרות 
לשאול בחינם ספרים מאתר "עברית" למשך שנה. הקמפיין כלל שלטי חוצות רבים, 
מודעות במגוון ערוצים ואף חלוקת טאבלטים על ידי גידי גוב לנוסעי טיסה ב"אל 
תוכן  על המבצע קדמו כתבות של  להודעה  באינטרנט.  והופץ  אירוע שצולם  על", 
שיווקי ב-Ynet שנועדו להגביר את המודעות לספרים הדיגיטליים, כדוגמת הכתבה 
"שבעה מיתוסים על קריאת ספרים דיגיטליים – שהגיע הזמן לנפץ".36 גם שחקנים 
קטנים בשוק הספרים הדיגיטליים פעלו לקידום המודעות. כך למשל ביוני 2015 
שבו  האלקטרוני",  הספר  כ"שבוע  שהוגדר  אירוע  "סגול"  הספרים  הוצאת  ערכה 
נמכרו ספרים דיגיטליים למבוגרים ולילדים במחירים מוזלים, וחלקם אף חולקו 
חינם. מטרת האירוע, לדברי מנכ"ל ההוצאה, הייתה לעודד את מי שטרם התנסו 

בקריאת ספרים אלקטרוניים לעשות את הצעד הראשון.37 

www.getbooks.co.il/about-us :34 חנות גטבוקס

www.calcalist.co.il/internet/  .10.1.2010 כלכליסט,  בעברית",  דיגיטליים  לספרים  חנות  "הושקה  כביר,  עומר   35

articles/0,7340,L-3385740,00.html
 .8.11.2015 ,  36 "שבעה מיתוסים על קריאת ספרים דיגיטליים – שהגיע הזמן לנפץ", 

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4722599,00.html
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/298916 .15.5.2015 ,7 37 קובי פינקלר, "שבוע הספר" האלקטרוני, ערוץ

www.getbooks.co.il/about-us
www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3385740,00.html
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ההיבטים התוכניים: מספרות ארוטית עד ספרי ילדים

בחנויות הספרים הדיגיטליים מציינים כי אחת הסוגות הבולטות שזכו לתפוצה גבוהה 
ב-2015 היא הרומן הרומנטי-ארוטי. ספרים אלה תופסים, לדברי מוכרים, כ-10%-15% 
מכלל מכירות הספרים הדיגיטליים בשנה זו. הגידול ברכישת ספרים מסוג זה בישראל 
דומה למתרחש במדינות אחרות העולם, בעיקר בעקבות העניין התקשורתי שעורר רב-

המכר "חמישים גוונים של אפור", מאת א"ל ג'יימס, עם הופעתו ב-2012. 

מעריכים כי פריחתה של סוגה זו דווקא בתחום הספרים הדיגיטליים נובעת מכך שמדיה 
קריאתו.  בעת  והן  הספר  קניית  בעת  הן  מלאה  דיסקרטיות  על  שמירה  מאפשרת  זו 
ובני משפחה, מכרים, עמיתים לעבודה או שותפים  נרכש,  איש אינו רואה איזה ספר 
חנויות  נתוני  ולתכניו.  הספר  לעטיפת  נחשפים  אינם  גם  הציבורית  בתחבורה  לנסיעה 
בולטות  זו  מסוגה  ספרים  רוכשי  בין  בחו"ל,  כמו  שבישראל,  כך  על  מצביעים  שונות 
במיוחד נשים. בדיווח על תופעה זו ביריד הספרים הבין-לאומי בפרנקפורט ב-2012 צוין 
ארוטית".  ספרות  של  ענק  לשוק  הדלת  את  פרצו  דיסקרטיים  דיגיטליים  "ספרים  כי 
כי "נשים תמיד רצו לקרוא ספרות ארוטית,  בכירה בהוצאת ספרים אירופית אמרה 
אך איזו אישה תנופף ברכבת התחתית או בעבודה בספר שעל עטיפתו צללית של גבר 
בהוצאת  אור  גוונים של אפור", שראה  בישר הספר "חמישים  בישראל  גם  עירום?"38 
הספרים  חנות  מבעלי  דהן,  רון  לדברי  זו.  בסוגה  הגובר  העניין  את  ספרים",  "ידיעות 
ב-2015,  מאוד  והתמקצע  גדל  הרומנטית  הספרות  תחום  "אינדיבוק",  העצמאית 
ומקיים סביבו קהילה תוססת ופעילה של כותבות וקוראות ברשתות החברתיות.39 ארז 
שוויצר, ממקימי האתר והעורך הראשי שלו אמר כי "אינדיבוק הוקם כאתר למכירת 
שירה ונהפך לאתר שמודל ההכנסה שלו מבוסס על מכירת ספרות ארוטיקה לנשים".40 
לדברי שלהבת זוהר, בעלת הוצאת הספרים הדיגיטלית E-Publish הספרות הארוטית 
תמיד הייתה חלק בלתי נפרד מעולם הספרות, אולם השינוי הגדול שהובילה מהפכת 
המידע בדרך צריכת חומרי הקריאה והעיון, מותאם במיוחד לכותבי הספרות הארוטית 
ולצרכניה המושבעים.41 ההתרחבות הרבה של ז'אנר זה בדיגיטל הביאה עמה גם גידול 

במספר הרומנים הרומנטיים-ארוטיים גם בדפוס. 

במקביל נראה כי חנויות הספרים הדיגיטליות, וגם הוצאות ספרים המתמחות בתחום 
זה, משמשות ערוצים יעילים לסוגות נישה נוספות. כך לדוגמה "הלהיט הבלתי מעורער" 
של "מנדלי מוכר ספרים ברשת" היה ב-2015 ספרה של נטלי שוינקלשטיין "סוד תזונת 

התינוק הטבעוני".42

גם  מכר  רבי  שהם  ספרים  הדיגיטלית  במתכונת  גם  ב-2015  להצלחה  זכו  במקביל 
במהדורות הדפוס שלהם, בהם לדוגמה "קיצור תולדות האנושות" מאת יובל נח הררי 
גוריון, דמותו של מנהיג" מאת  "בן  זו  עובד היה בשנה  דביר.43 בהוצאת עם  בהוצאת 

 rederic Happe, "Discrete eBooks Have Unlocked a Huge Erotic Fiction Market", Business Insider,  38

14.10.2012. http://goo.gl/CbsuKx
.2.12.2015 ,)indiebook.co.il( "39 רון דהן, "אינדיבוק

40 גילי איזקוביץ, "מי את יערה עמנואל? סנסציית עולם הספרות הארוטית נחשפת כאן לראשונה", הארץ, 18.2.2016. 

www.haaretz.co.il/gallery/literature/.premium-1.2854387
http://saloona.co.il/ סלונה.  אתר   .29.7.2015 דיגיטליים",  ספרים   – כחול-לבן  "ארוטיקה  זוהר,  שלהבת   41

shalhevet/?p=36?ref=blog_main
42 ירון גולדשטיין, "מנדלי מוכר ספרים ברשת"  9.12.2015.

43 דן דולינגר, סמנכ"ל שיווק, כנרת זמורה-ביתן דביר, .14.12.15.

http://goo.gl/CbsuKx
indiebook.co.il
www.haaretz.co.il/gallery/literature/.premium-1.2854387
http://saloona.co.il/shalhevet/?p=36?ref=blog_main
http://saloona.co.il/shalhevet/?p=36?ref=blog_main
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דובים"  "שתיים  זה  היה  שב-2014  לאחר  הבולט,  הדיגיטלי  המכר  רב  שפירא  אניטה 
מאת מאיר שלו.44

ילדים  ספרי  הוא  בולט  באופן  יחסית  נמוך  הוא  המכירות  שיעור  שבו  ספרות  תחום 
לילדים,  ספרים  לייצר  ניסיונות  נעשו  האחרונות  שבשנים  פי  על  אף  זאת  ופעוטות. 
המכילים גם קול, תמונות נעות ועוד. לסיפורים לפעוטות מתווספות אפשרויות משחק 
והפעלת המסך במגע, אפקטים קוליים ובכלל מעורבות גדולה יותר של הילד בקידום 
הגרסאות  כי  העלה  הברית  בארצות  אחדות  שנים  לפני  שנערך  מחקר  אולם  העלילה. 
צורת  כאל  לספר  לפנות  אמנם  מעודדות  וקול,  תנועה  הכוללות  האינטראקטיביות, 
בידור, אך הן אינן מעודדות הקשבה יתרה לסיפור. האפקטים הסיחו את דעת הילדים 

מהסיפור, ומנעו מהם לזכור פרטים רבים בעלילה.45 

לידתם  מרגע  החיים  מובהקים,  דיגיטליים"  "ילידים  כי  לצפות  היה  אפשר  לכאורה 
העיקרי  החסם  אולם  דיגיטליים.  בספרים  מרבי  שימוש  יעשו  מסכים,  של  בסביבה 
למהלך זה הוא דווקא זה של הורים, שגם אם הם עצמם קוראים ספרים דיגיטליים או 
רוכשים לילדים משחקים אלקטרוניים, הם מבקשים לשמר בעבורם את חוויית הספר 
והעדפה  דיגיטליים,  לספרים  ומוגבל  אטי  מעבר  מסתמן  נוער  בני  בקרב  גם  המודפס. 

לספרים מודפסים.46 

המעבר לספר הדיגיטלי: נגד ובעד

בעוד בתחומי תרבות מרכזיים אחרים, בעיקר המוסיקה, הקולנוע וסדרות הטלוויזיה, 
ניכר, הרי  נכונות לאמץ את הטכנולוגיות הדיגיטליות בהיקף  ניכרת זה כמה עשורים 
שבתחום הספרים ניכרת נאמנות עמוקה למוצר הדפוס עתיק היומין. באחד הסקרים 
המודפס,  לספר  נאמנותם  על  שהעידו  הנשאלים,  התבקשו  בישראל  ב-2015  שנערכו 
להסביר את העדפתם זו. 42% הסבירו כי הסיבה לכך היא נוחות קריאת הספר, 23% 
השיבו כי מדובר באהבה לריח ולתחושה של קריאה בספר מודפס, ו-20% ייחסו זאת 
לכוחו של הרגל. 9% נימקו את ההעדפה בכך שספרים מודפסים זמינים יותר, ושיעור 

דומה הצביע על העובדה שהספר המודפס מתאים לקריאה גם בשבת.47 

נגד המעבר לספר הדיגיטלי – הקושי להתמודד עם טכנולוגיה בלתי  נוספים  טיעונים 
מוכרת, בעיקר בקרב אנשים מבוגרים, אי אחידות בפורמטים של ספרים אלקטרוניים 
הספר  את  להעביר  היכולת  חוסר  וכן  שונים,  מכשירים  בין  הספר  העברת  המונע 
לקוראים נוספים לאחר סיום הקריאה. כדי להתמודד עם טענה אחרונה זו, מאפשרות 
מכשירים  עשרה  עד  בחמישה  שנרכש  הדיגיטלי  בספר  שימוש  מהאפליקציות  חלק 
בספר  משפחתי  שימוש  לאפשר  כדי  והן  המשתמש  לנוחות  הן  שונים,  אלקטרוניים 

הדיגיטלי. 

44 איריס בן חיים גורדון, מנהלת שיווק, עם עובד, 7.12.15.

www.ynet.co.il/  .2.7.2012  , באייפד",  ילדים  ספרי  בה:  וקוץ  "אפליקציה  אברמסון,  עדנה   45

articles/0,7340,L-4249417,00.html
www.  .21.9.2015 גלובס,  ספרים",  קוראים  עדיין  בני-הנוער   – מגלה  חדש  סקר  מסכים:  רק  "לא  אהרוני,  אפרת   46

globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413
47 רועי גולדנברג, "86% מהקוראים בישראל מעדיפים ספרים מודפסים על דיגיטליים", גלובס, 11.6.2015.

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001043892 

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4249417,00.html
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4249417,00.html
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001069413
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001043892
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זו שורה  בדרך  לקרוא  וכאלה שמעדיפים  הדיגיטליים  מנגד מציגים משווקי הספרים 
של נימוקים התומכים במעבר לטכנולוגיה הדיגיטלית: זמינות ונוחות, יכולת קריאה 
הייעודיים,  האלקטרוניים  הספרים  ובקוראי  חכמים  בטלפונים  טאבלט,  במכשירי 
אפשרויות  וגם  הספר,  בתוכן  נוחה  התמצאות  לסביבה,  ידידותי  יחס  במקום,  חסכון 
"בזק"  סקר  ועוד.  בשוליים  הערות  רישום  משפטים,  סימון  אפשרות  מילים,  חיפוש 
בגלל  זאת  כי הם מעדיפים  דיגיטליים, הצהירו 34%  בין המעדיפים ספרים  כי  העלה 
הזמינות והנגישות בכל מקום ובכל מצב, 28% ציינו שדרך זו נוחה יותר, 11.5% אמרו 
יותר כסיבה  ו-10.7% ציינו את המחיר הנמוך  כי הקומפקטיות היא הסיבה להעדפה 
להעדפת הספר הדיגיטלי.48 היכולת להגדיל את גודל אותיות הטקסט בעת הקריאה היא 
בבחינת יתרון חשוב לספר הדיגיטלי, בראש ובראשונה בעבור אנשים מבוגרים או למי 

שסובלים מבעיות ראייה. 

ההיבט הכלכלי

לחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל )הוראת שעה(, התשע”ג-2013, שנכנס לתקפו 
בפברואר 2014 הייתה השפעה גם על שוק הספרים הדיגיטליים. על פי סעיף 4 בחוק 
מוציא לאור רשאי לקבוע מחיר שונה לאותו ספר בגרסה האלקטרונית לעומת הגרסה 
המודפסת, אך בשני המקרים נאסר עליו לשנות את המחיר עד תום "תקופת ההגנה", 
המחירים  פער  ספר.49  של  הראשונה  המהדורה  לאור  יצאה  מאז  וחצי  שנה  הנמשכת 
בין ספר חדש מודפס למהדורתו הדיגיטלית שונה מהוצאה להוצאה ומספר לספר. כך 
לדוגמה נמכר עותק דיגיטלי של רב המכר "ההיסטוריה של המחר" מאת יובל נח הררי 
)78 שקלים(.  )הוצאת דביר( ב-49 שקלים, שהם כ-62% ממחירו במהדורה המודפסת 
מחיר המהדורה הדיגיטלית של "השלישי" מאת ישי שריד )הוצאת עם עובד( הוא 37 
שקלים, שהם כ-70% ממחיר הספר המודפס )52.20 שקלים(, ואילו "בוגד" מאת יונתן 
דה-שליט )הוצאת כתר( נמכר במהדורה הדיגיטלית ב-38 שקלים שהם כ-55% ממחיר 

הספר המודפס, 68 שקלים. 

והחנויות  הספרים  רשתות  בין  רק  לא  הספרים  במחירי  התחרות  את  צמצם  החוק 
ספרים  במכירת  דיגיטליים.  בספרים  המתמחות  החנויות  בין  גם  אלא  העצמאיות, 
ובעלי החנויות  פי החוק, חופשיים המו"לים  על  עוד בתקופת ההגנה  נמצאים  שאינם 

לקבוע מחירים אחרים ואף להעניק ספרים בחינם למצטרפים חדשים. 

אך  נמוכה  דיגיטלי  ספר  של  הפקתו  עלות  כי  מדגישים  הוותיקות  הספרים  בהוצאות 
במעט מזו של ספר מודפס. אולם עלויות המכירה של עותק דיגיטלי נמוכות בהרבה, 
הן מבחינת הלוגיסטיקה של ההפצה והן ביכולת לעקוף את רשתות הספרים הגדולות, 
השוק  עוד  כל  זאת,  עם  מודפסים.  מספרים  מההכנסות  ניכרים  באחוזים  שזוכות 
הדיגיטלי מצומצם כל כך, עיקר המאמץ של ההוצאות מופנה עדיין לספרים המודפסים. 

www.bezeq.co.il/gallerypress/23_12_2015 ,2015 48 קריאת ספרים בישראל 2015, בזק, דצמבר

www.knesset.gov.il/Laws/Data/ התשע"ג-2013.  שעה(,  )הוראת  בישראל  והסופרים  הספרות  להגנת  חוק   49

law/2407/2407.pdf

www.bezeq.co.il/gallerypress/23_12_2015
www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2407/2407.pdf
www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2407/2407.pdf
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ההיבט הטכנולוגי

סוגיות טכנולוגיות מלוות את המעבר מהספר המודפס לדיגיטלי וחלקן משפיעות מאוד 
על נכונות הקוראים לעבור לעידן הדיגיטלי. הסוגיות הללו נוגעות, בין היתר, למתכונת 
שאליה "מתורגם" הספר למדיה הדיגיטלית ולמכשיר שבאמצעותו הוא נקרא. ב-2015 

נמצאו בשימוש בעיקר שני פורמטים:

פורמט ה-Portable Document Format( PDF( שפיתחה חברת Adobe . מו"לים א. 
המודפס  למקור  נאמן  נשמר  הטקסט  שבו  זה  בפורמט  להשתמש  מעדיפים  רבים 
ואינו מאפשר שינויים בלתי רצויים בקובץ המקור. חסרונו של פורמט זה הוא בכך 

שתכולת העמוד קבועה ואינה ניתנת לשינוי גודל וסוג הגופן, גודל שוליים ועוד.50 

באמצעות ב.  דיגיטליים  ספרים  של  קריאה  לאפשר  כדי  שפותחה   EPUB מתכונת 
גודל  לכל  ובגמישות  בהתאמה  הוא  העיקרי  יתרונה  שונים.  מסוגים  קצה  התקני 
לצפייה  וגודלו  הגופן  סוג  את  להתאים  היכולת  ביניהם  הקוראים,  ולצורכי  מסך 
ובעימוד.  מיטבית. המתכונת מאפשרת בין השאר לבצע בקלות עדכונים בטקסט 
מתכונת EPUB3 שאושרה ב-2011 מאפשרת המרה אמינה של טקסטים גם בשפות 

הנקראות מימין לשמאל.

או  לטאבלט  במעבר  מלאה  גמישות  מאפשרת  שאינה  פי  על  אף   ,PDF מתכונת 
עיון דיגיטליים, אך בתחום הקריאה  לסמארטפון, משמשת כמעט ללא בעיות בספרי 
כיום  ביותר  הנפוץ  הפורמט  כך  משום  מתאימה.  ולא  מיושנת  נחשבת  היא  להנאה 

 .EPUB3 לספרים דיגיטליים הוא

לשימוש  פתוח   EPUB-סגורה, תקן ה בטכנולוגיה  "קינדל" של "אמזון" מופעל  בעוד 
חופשי, וכל הוצאה לאור רשאית להמיר ספרים לתקן זה או לפתח אפליקציית קריאה 

51.Helicon Books Reader שתתמוך בספרים אלו, כדוגמת

גם לטכנולוגיה של מכשיר הקריאה יש משמעות בכל הקשור לנוחות הקריאה. ה"קינדל" 
שלו.  המסך  של   E-Ink-ה לטכנולוגית  הודות  היתר  בין  בעולם  רבה  להצלחה  זכה 
טכנולוגיה זו מתאפיינת בקרינה לא ישירה, נוחות קריאה במגוון תנאי תאורה וצריכת 
חשמל נמוכה. יתרונות אלה אינם קיימים במצגי LCD, בטאבלטים ובסמארטפונים, 
הקבוע  ההבהוב  ותדר  שלהם  הבהירות  אבל  ועשירה,  צבעונית  תצוגה  המאפשרים 
עלולים לעייף את עיני הקוראים, ואפשר שזוהי אחת הסיבות לכך שרבים אינם רואים 

בפלטפורמות אלה דרך נוחה לקריאת ספרים. 

אולם  שונות,  בטכנולוגיות  לקריאה  ספר  לרכוש  אפשר  הדיגיטליות  מהחנויות  בחלק 
במקרים רבים קריאה כזו אינה אפשרית. כך לדוגמה הספרים הדיגיטליים ב"עברית" 

אינם ניתנים לקריאה באמצעות "קינדל" או כל מכשיר E-Ink אחר.

http://goo.gl/XtlHLs ,9.2.2015 ,50 התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, משרד החינוך

www.heliconbooks.  .8.9.2015 הדיגיטליים,  הספרים  בשוק  טכנולוגיות  של  פוליטיקה  עידן,  ואורי  סגל  רותם   51

com/?id=blog&postid=ebooks_and_politics_of_technologies

http://goo.gl/XtlHLs
www.heliconbooks.com/?id=blog&postid=ebooks_and_politics_of_technologies
www.heliconbooks.com/?id=blog&postid=ebooks_and_politics_of_technologies
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המחלוקת על אבטחת הספר הדיגיטלי 

על רקע "תרבות החינם" הרווחת בחלקים נרחבים של הרשת, מעסיקה סוגיית אבטחת 
המידע את מרבית הגורמים בתעשיית הספרים בכל הקשור לספר הדיגיטלי. האבטחה 
בתחום זה מיועדת בראש ובראשונה למנוע שיתוף בלתי מורשה של ספרים דיגיטליים 
בזכויות  לפגוע  עלולה  כזו  פעילות  תשלום.  ללא  פיראטית  והפצה  העתקה  באמצעות 
היוצרים ובהכנסות של המוציאים לאור והיוצרים כאחד. תופעות כאלה, והמאבקים 
לסכלן, ליוו ומלוות גם את תעשיות המוסיקה, הסרטים והטלוויזיה זה כמה עשורים. 

 DRM )digitalהמונח הנפוץ בתחום הדיגיטלי לאבטחת תוכן )וגם חומרה ותוכנה( הוא
 TPM )Technological Preventive ניהול זכויות דיגיטלי, וכן – )rights management
Measures( – אמצעי מניעה טכנולוגיים. אבטחה טכנולוגית מתבצעת בעזרת הצפנת 
המוצפן,  הטקסט  את  לפענח  הסמכות  מועברת  הספר  לרוכש  ורק  ונעילתו,  התוכן 
הנפוצות   DRM-מתוכנות ה אחת  הרכישה.  כללי  פי  על  יותר,  או  אחד  קצה  במכשיר 

.Adobe Content Server בשוק הספרים וגם בישראל, היא

 .)Social DRM( "שיטת אבטחה אחרת, קשיחה פחות, היא זו המכונה "הגנה חברתית
"אקס  גם  לעתים  המכונה  אלקטרוני,  אישי  זיהוי  תו  מוטבע  שנמכר  הספר  עותק  על 
ליבריס דיגיטלי", שבו פרטיו של הרוכש. תו הזיהוי מאפשר, במקרה של חשד להפצה 
פיראטית, לזהות את המקור לכך. בהתייחסות לכך נכללת ההערה הבאה באתר החנות 
"אינדימדיה": "שימו לב, לרשותכם חמש הורדות של הספר. מעבר לכך, הפצת ספר 
דיגיטלי ללא רשות מהמחבר או מהוצאת הספרים היא עבירה על חוק זכויות יוצרים. 
זו עבירה פלילית. בספרים הנמכרים באינדיבוק מוטבע באופן נסתר וגלוי שם הקונה. 

אנא, שמרו על זכויות היוצרים היקרות ללבנו והימנעו מאי נעימות אישית".52 

לסוגיית  הקשור  בכל  מחנות  שני  זה  מול  זה  ניצבים  אחרות,  במדינות  כמו  בישראל, 
הספרים  הוצאות  בעלי  מרבית  נמצאים  אחד  במחנה  הדיגיטליים.  הספרים  אבטחת 
מנגד  ובהכנסות.  היוצרים  בזכויות  פגיעה  למנוע  המבקשים  ומנהליהן  המסורתיות 
ניצבים מרבית בעלי החנויות המתמחות בספרים דיגיטליים וגורמים העוסקים בזכויות 
אמצעי  באבטחה  הרואים  הישראלי,  האינטרנט  איגוד  בהם  האזרח,  של  הדיגיטליות 

שאינו הוגן ואף בלתי יעיל.

בעולם נחקקו בעשורים האחרונים שורה של חוקים המיועדים להגן על זכויות יוצרים 
במשרד  הוכנה  ב-2012  בנושא.  בין-לאומיות  אמנות  נחתמו  ואף  הדיגיטלי,  בעידן 
המשפטים הישראלי הצעת חוק, הקובעת בין היתר כי "לא יעקוף אדם אמצעי הגנה 
טכנולוגי המגן על יצירה נעולה בלא רשותו של בעל זכות היוצרים באותה יצירה, אם 
וכי העקיפה  בעת ביצוע הפעולה ידע או היה עליו לדעת כי הוא מבצע עקיפה כאמור 
בין  מתנגד,  זה  מסוג  חוק  להצעות  נעולה".53  ביצירה  יוצרים  זכות  להפרת  תוביל 
של  קודמת  גרסה  הוכנה  כאשר  ב-2005,  שקבע  הישראלי,  האינטרנט  איגוד  היתר, 
נעלים של הגנה על קניינם הרוחני של היוצרים באו  הצעת החוק, כי "בשם עקרונות 
לעולם מנגנונים טכנולוגיים שיעילותם מוטלת בספק ופגיעתם במשתמשים, ביוצרים 

http://goo.gl/pFW7Yx ,52 אתר אינדימדיה

http://goo.gl/j9Borl ,53 הצעת תיקון חוק זכויות יוצרים 2012, אתר קשרי מימשל – הצעות חוק

http://goo.gl/pFW7Yx
http://goo.gl/j9Borl
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דיגיטליות  לספרים  וחנויות  הוצאות  בעלי  לדברי  קשה".54  אוניברסליים  ובערכים 
אחד החסמים להתפתחות שוק זה בישראל הוא, כלשונו של אחד מהם, "התעקשות 
ההוצאות הגדולות על DRM".55 מרבית הוצאות הספרים הוותיקות מאפשרות למכור 
את ספריהן הדיגיטליים רק באמצעות חנויות המקפידות על אבטחה מלאה, ולא באלה 

המציעות "הגנה חברתית" בלבד. 

שזכו  ספרים  של  במכירות  עלייה  ניכרה  כי  נמצא  הברית  בארצות  שנערך  במחקר 
לפופולריות בין היתר משום שהופצו גם בחינם ללא היתר. על פי אחת ההערכות, לאחר 
בערוצים  אותם  רוכשים  רבים  פיראטי,  באופן  המופצים  ספרים  של  ראשונית  דגימה 
בעולם  הפיראטים  לכל  קואלו  פאולו  הברזילאי  הסופר  קרא  ב-2012  המוסדרים.56 
להתאחד ולהפיץ באופן פיראטי את ספריו. לדבריו מאז שמהדורה דיגיטלית פיראטית 

של ספרו "האלכימאי" הופצה ברוסיה, מכירות הספר זינקו משמעותית.57 

סקר שנערך בבריטניה העלה כי שיעור השימוש הפיראטי בספרים דיגיטליים קטן מאוד 
מזה שבתחומי תרבות ובידור אחרים: 11% מהנשאלים ממשתמשי האינטרנט הודו כי 
קראו לפחות פעם אחת ספר באופן בלתי חוקי )בלי לשלם עליו כנדרש( בהשוואה ל-25% 
שצפו כך בסרטים ו-26% שהאזינו למוסיקה.58 בישראל אין נתונים על היקף השימוש 

הפיראטי בספרים דיגיטליים, אך מעריכים שמדובר בתופעה מצומצמת מאוד. 

עם זאת, מנהלים בהוצאות הספרים הוותיקות בישראל מדגישים את הצורך להקפיד 
על אבטחה נאותה, שכן היצירות המודפסות הן נכסים של היוצר ושל המו"ל, וחובת 
חנויות  מרבית  בחינם.  הפצתם  את  לאפשר  ולא  אלה  נכסים  על  להגן  היא  ההוצאה 
 DRM הספרים הדיגיטליות נאלצות לקבל את הדרישות של הוצאות הספרים לאבטחת
מלאה, בעוד ספרים בהוצאות פרטיות קטנות מופצים במקרים רבים ב"הגנה חברתית" 

בלבד. 

הדמוקרטיזציה של ההוצאה לאור 

בעבר,  היה  שלא  לפרסום  פתח  רבים  ליוצרים  פותחות  הדיגיטליות  הספרים  הוצאות 
הספרים  הוצאות  של  בלעדית  כמעט  בשליטה  היו  וההפצה  לאור  ההוצאה  כאשר 
של  ביכורים  יצירות  לפרסם  כלל  בדרך  ממהרות  אינן  אלה  הוצאות  המסורתיות. 
סופרים, ומפעילות מנגנוני סינון המבוססים בין היתר על שיקולים עסקיים. כניסתן של 
הוצאות דיגיטליות עצמאיות לתחום זה בהיקף גדול, בארצות הברית למשל, מוגדרת 

כ"דמוקרטיזציה של ההוצאה לאור".59

,2005 הישראלי,  האינטרנט  איגוד  תזכיר   ,)DRM( יוצרים  זכויות  על  טכנולוגיים  הגנה  מנגנוני  בעניין  עמדה  נייר   54 

http://www.isoc.org.il/docs/Israel_Internet_Association_)ISOC-IL(_Position_on_DRM.pdf
55 ראיון עם ירון גולדשטיין, "מנדלי מוכר ספרים ברשת", 9.12.2015.

 Ted Wilson, E-books: the Publishers' dilemma, Libellarium: journal for the research of writing, books, 56

and cultural heritage institutions, Vol 8, No 1, )2015(
www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/210/298 

 Dan Misener, "E-book piracy may have unexpected benefits for publishers", CBC News, 19.4.2014
http://www.webcitation.org/6S2w4au8M

Alison Flood, Paulo Coelho calls on readers to pirate books, The Guardian, 1.2.2012, http://goo.gl/  57

zZDKst
https://goo.gl/skG3Uh ,2015 58 מחקר שנערך ע"י קנטר מדיה עבור ממשלת בריטניה, מרץ-מאי

Phil Simon, Democratization of Publishing, Writing, and eBooks, Huffington Post, 24.11.2013, http:// 59

goo.gl/hpN6eA

http://www.isoc.org.il/docs/Israel_Internet_Association_(ISOC-IL)_Position_on_DRM.pdf
www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/210/298
http://www.webcitation.org/6S2w4au8M
http://goo.gl/zZDKst
http://goo.gl/zZDKst
https://goo.gl/skG3Uh
http://goo.gl/hpN6eA
http://goo.gl/hpN6eA
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יותר  גדול  נתח  כלל  בדרך  הדיגיטלי  הספר  מעניק  המודפסים  לספרים  בהשוואה 
מהכנסות המכירה. את יתרונו של הספר הדיגיטלי, לסופרים וגם לקוראים, תמצתה 
הסופרת אילת סווטיצקי, מחברת הטרילוגיה הארוטית "תחרה וצבע" בראשי התיבות 
זיז"ה – "זול, ידידותי לסביבה, זמין, הוגן. זול לקורא ולסופר. ידידותי לסביבה, לא 
צריך להסביר, זמין – את קונה והספר אצלך, הוגן – כי התמלוגים שאני אקבל גבוהים 
פי 5.5 מתמלוגים שאקבל בכל מקום אחר". לדבריה יש זיקה הדוקה בין הוצאת ספר 
נרחב ברשתות החברתיות כדי לקדמו. "פרסמו שני פוסטים כל  דיגיטלי לבין שימוש 
יום. תגיבו לאנשים. הנתון שהכי חשוב מבחינתכם הוא כמה אנשים מדברים על זה, 
לא בהכרח מספר הלייקים בעמוד", כתבה סווטיצקי, שאף תיארה כמה מאסטרטגיות 
הפעולה שלה: "הצטרפתי לקבוצות מכל הסוגים ולמדתי לשווק את עצמי בכל אחת מהן 
– בקבוצות על אמהות סיפרתי איך אני מגשימה את עצמי כאמא וכאישה. בקבוצות על 
יצאו לאור בהוצאת "א)ה( ספרות ארוטית דיברתי על קטעי הסקס בספר".60 ספריה 

בות", הפועלת מאז 2013, מתמחה בתחום הרומנטי-ארוטי ומפרסמת ספרים מודפסים 
ודיגיטליים.61 

חלק מחנויות הספרים הדיגיטליים עוסקות גם בהוצאה לאור, הן לשוק הדיגיטלי והן 
כשלב לקראת פרסום ספר מודפס. "הוצאה לאור דיגיטלית מהווה מעין קדימון לספר 
"הפקת  "נטבוק".  באתר  מוסבר  הספרים",  לחנויות  ומופץ  מסחרית  בכמות  המודפס 
ספר בפורמט אלקטרוני מאפשרת למחבר להוציא לאור את כתב ידו בהשקעה נמוכה 
יחסית, אשר אינה יורדת לטמיון כיוון שמהווה חלק מההשקעה הסופית".62 לדברי בעל 
האתר, משה ראובני, "נטבוק" מעניק למחברים נגישות למערך הניהול של ספריהם וכך 

הם יכולים לעקוב באופן שוטף אחרי המכירות ולהוסיף קישורים.63 

אחד הספרים שהוצאו ב-2015 באופן פרטי וזכו לתפוצה ניכרת היה "הצד שלו", שבו 
תיאר כתב ערוץ 2 יואב אבן את פרשת מעצרו בשנת 2011 בחשד לאונס, שבסופה נסגר 
ועד  גולשים הורידו את הספר – ככל הידוע מרביתם חינם –  נגדו. כמאה אלף  התיק 

תחילת 2016 הגיע מספרם לכ-64.150,000 

ספרים קוליים

סוגה ייחודית בתחום הספרים הדיגיטליים היא "הספר הקולי" )Audiobook( המכונה 
גם "הספר המדבר" )Talking book( הקלטה קולית של ספר מודפס על גבי תקליטור 
או כקובץ ממוחשב. הטכנולוגיה של ספרים מוקלטים שימשה בעבר להנגשה של ספרים 
לעיוורים  המרכזית  הספרייה  בכך  ועוסקת  עסקה  ובישראל  ולעיוורים,  ראייה  לכבדי 
בספרייה אפשר  ה-50 של המאה הקודמת.  שנות  ראשית  למידה מאז  לקויות  ולבעלי 
למצוא כ-14,500 ספרים מוקלטים, בהם ספרות יפה, ספרי נוער וספרי עיון ולימוד.65 
מאפשר  והוא  הרחב,  לציבור  הקולי  בספר  השימוש  התרחב  הדיגיטלי  בעידן  אולם 
לאנשים להיחשף ליצירות ספרותיות בהאזנה, בין היתר בעת נהיגה, פעילות ספורטיבית, 

לפני השינה ועוד. 

mendele.co.il/?p=45926 ,60 אילת סווטיצקי, איך לשווק ספר אלקטרוני

www.ahavot.com/#!about/c161y ,61 אתר אהבות

http://netbook.co.il/HowDoYouWant.aspx ,62 אתר נטבוק

63 משה ראובני, 24.11.2015.

http://yoaveven.co.il ,"64 יואב אבן, "הצד שלו

www.clfb.org.il/heb/main .65 הספרייה המרכזית לעיוורים ובעלי לקויות למידה

mendele.co.il/?p=45926
www.ahavot.com/#!about/c161y
http://netbook.co.il/HowDoYouWant.aspx
http://yoaveven.co.il
www.clfb.org.il/heb/main
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בשנים האחרונות החלו מספר קטן של אתרים להציע ספרים כאלה. באחד האתרים 
יכולים המעוניינים להאזין לספרים לבחור בין אחד משני   Icast זו,  העוסקים בסוגה 
קבצים  של  הורדה  ללא  אך  הגבלה  ללא  האזנה  הוא  האחד  ותשלום.  שימוש  מסלולי 
)סטרימינג( במחיר חודשי, או רכישת ספר להורדה, שאינה מוגבלת בזמן ואינה מחייבת 
חיבור קבוע לרשת. מחירי הספרים נעים מ-20 שקלים לספר ילדים ועד 50 שקלים לספרי 
מהמקרים  ובחלק  תלמידיה,  לרשות  מעמידה  הפתוחה  האוניברסיטה  גם  מבוגרים.66 

לרשות הציבור הרחב ללא תשלום, עשרות ספרים קוליים.67 

השאלת ספרים דיגיטליים בספריות

ספרים  לשאול  שונות,  במסגרות  אפשרות,  גם  ישנה  דיגיטליים  ספרים  מכירת  לצד 
דיגיטליים לתקופה מוגבלת. מבצע הפרסום של "בזק" ו"עברית" שהוזכר לעיל אפשר 
למשתתפים לראשונה לשאול ספרים מתוך כאלפיים ספרים שאינם מוגנים על פי חוק 

הספרים ולקרוא בהם למשך שנה. 

לדוגמה מציע  כך  בישראל.  רק בספריות מעטות  לפי שעה  שאילת ספרים מתאפשרת 
ספרים  הכולל  דיגיטלית,  השאלה  של  שירות  גרמניה,  של  התרבות  מרכז  גטה,  מכון 
אלקטרוניים, קובצי שמע או מסמכים אלקטרוניים לזמן מוגבל. בתום זמן ההשאלה 

אי אפשר עוד לפתוח את הקובץ.68 

וקוראים  ספרנים  המעסיק  נושא  היא  ציבוריות  בספריות  דיגיטליים  ספרים  השאלת 
בעולם זה שנים אחדות, וההערכה היא שבשנים הקרובות יגבשו גם בישראל המו"לים, 
הספריות ומשרד התרבות והספורט מתכונת עסקית שתאפשר לקוראים לשאול ספרים 

דיגיטליים בספריות. 

ספרים דיגיטליים בבתי הספר

בשנים האחרונות תכנים וספרי לימוד דיגיטליים הופכים לחלק בלתי נפרד מתשתית 
התוכן בקרב מערכות חינוך במדינות שונות בעולם. בישראל נערך ב-2011 ניסוי ראשון 
בכיתה בהוראה באמצעות טאבלטים ומאז הורחבה הטמעת ספרים דיגיטליים במערכת 
זו  מפעילות  חלק  למשנהו.  אחד  ספר  מבית  שונים  והיקפה  ההטמעה  רמת  החינוך.69 
)Bring your own device(. שבמסגרתה נדרשים  BYOD מבוסס על מתכונת המכונה
לצורכי למידה, בהם שימוש  נייד או טאבלט לתלמיד  לרכוש מחשב  הורי התלמידים 

בספרים דיגיטליים.70 

לטכנולוגיית  השנים  מאות  בת  הדפוס  מטכנולוגיית  המעבר  הוגדר  החינוך  במשרד 
היכולות  מגוון  ולהרחבת  קיימות  פרדיגמות  לבחינת  כהזדמנות  והאינטרנט  המידע 
והאפשרויות בהנגשת תוכן פדגוגי ולימודי לתלמידים. בעוד ספר הלימוד המודפס מכיל 
תוכן קבוע, מאפשר קריאת טקסט ותמונות ואינו מאפשר אינטראקציה וחוויה – ספר 

http://books.icast.co.il ,"Icast" 66 אתר

http://telem.openu.ac.il/content/audio_courses.html ,67 האוניברסיטה הפתוחה, ספרים קוליים

www.goethe.de/ins/il/lp/kul/ser/onl/heindex.htm 68

http://www.haaretz.co.il/ .7.6.2012 ,69 רועי צ'יקי ארד, "ילדי כיתה ז' בבת ים מסכמים שנה עם טאבלט", הארץ

captain/gadget/1.1726351
http://www.haaretz. .28.6.2015 ,70 ירדן סקופ, "מתרחבת מחאת הורים נגד טאבלט צמוד לילד בבית הספר", הארץ

co.il/news/education/.premium-1.2670154

http://books.icast.co.il
http://telem.openu.ac.il/content/audio_courses.html
www.goethe.de/ins/il/lp/kul/ser/onl/heindex.htm
http://www.haaretz.co.il/captain/gadget/1.1726351
http://www.haaretz.co.il/captain/gadget/1.1726351
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2670154
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2670154
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חוויה  ומספק  עשירה  מדיה  הנגשת  מאפשר  ורלוונטי,  דינמי  הוא  הדיגיטלי  הלימוד 
אינטראקטיבית ללומד. על פי המשרד, יש לספר הדיגיטלי גם יתרון בריאותי הודות 
להקטנה ניכרת של משקל תיק התלמיד, וכן יתרון כלכלי, שכן מחיר הספר הדיגיטלי 
ספרים  זה  ובכלל  הספר,  לבתי  המתוקשבים  השירותים  כל  המודפס.  של  מזה  נמוך 

דיגיטליים, נכללים באתר "הענן החינוכי" שמפעיל המשרד.71 

משרד החינוך הגביר ב-2015 את פעילותו בתחום הספרים הדיגיטליים, כחלק מתפישה 
של "פדגוגיה דיגיטלית", ופרסם ביוני מסמך מקיף שכותרתו "התכנית להטמעת פדגוגיה 
דיגיטלית בלמידה משמעותית".72 על פי התכנית שהוצגה לקראת שנת הלימודים תשע"ו 
היעד הוא שכל תלמיד בחינוך היסודי והעל יסודי, בכיתות ד–ט, ילמד בתחום דעת אחד 
רכישת  ללא  מתוקשבים,  שיעור  מערכי  באמצעות  או  דיגיטלי  ספר  באמצעות  לפחות 
הספר הפיזי. בשונה משימוש בספרי הקריאה הדיגיטליים, מדגישים במשרד החינוך 
למציאות המשתנה  כדי להתאימם  לעדכן את הספרים  ביכולת  את התועלת הטמונה 

ללא הרף. זאת לצד היכולת להתאים את הליכי הלמידה לשונות שבין התלמידים.73 

התקינה הטכנולוגית שנקבעה במשרד קבעה שלוש רמות של ספר לימוד דיגיטלי: רמה 
תוך  בסיסית  פונקציונליות  עם  חי  בטקסט  הספר  הנגשת  הכוללת  הכניסה  רמת   – א 
שמירה על המבנה ועל התוכן המקוריים והמוכרים. רמה ב – רמת המעבר, ובמסגרתה 
גם הוספת משאבי מדיה ותרגולים אינטראקטיביים, ורמה ג, המוגדרת כ"רמת החזון", 
שבה הספר הוא אסופה של מרכיבי תוכן המופעלת במערכת לניהול למידה )LMS(. בעוד 
רמות א ו-ב שומרות על המבנה המסורתי של ספר מודפס – כריכה, פרקים, פסקאות 
למורה  מלאה  התאמה  ומתאפשרת  הספר,  מבנה  משתנה  ג  שברמה  הרי   – וכדומה 
ולתלמידים תוך שימוש ביכולות ניהול למידה מתקדמות.74 המשרד פרסם תקן מפורט 
לספרים דיגיטליים שיותאמו לכל אחת מהרמות הללו.75 קטלוג הספרים הדיגיטליים 
שאישר משרד החינוך כלל בסוף 2015 436 ספרי לימוד דיגיטליים ברמות שונות. בשנת 
ו-201  הבינונית,  ברמה  דיגיטליים  בספרים  להשתמש  ספר  בתי   430 בחרו  הלימודים 

ברמת הפעילות הדיגיטלית הגבוהה.76 

ספרים דיגיטליים בהשכלה הגבוהה

ההשכלה  במערכת  אחרים  מקוונים  ובחומרים  דיגיטליים  בספרים  השימוש  שיעור 
הגבוהה גבוה יותר מאשר בציבור הרחב, ונעשה בהם שימוש רב היקף בהוראה ובמחקר. 
סקר שנערך בראשית 2015 באוניברסיטת תל-אביב העלה, בין היתר, כי הרוב המוחלט 
של הסטודנטים, למעלה מ-90%, השתמשו בשנה שקדמה למחקר לפחות בסוג אחד של 
משאב אלקטרוני – ספרים, מאגרי מידע או כתבי עת אלקטרוניים. ככל שהלימודים 
וכך  אלקטרוניים,  בספרים  יותר  משתמשים  הסטודנטים  כך  יותר,  גבוה  לתואר  הם 

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx ,71 הענן החינוכי, משרד החינוך

http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/ משמעותית,  בלמידה  דיגיטלית  פדגוגיה  להטמעת  התכנית   72

Documents/digital_books.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/ ,4 '73 התכנית להטמעת פדגוגיה דיגיטלית בלמידה משמעותית, ע

Documents/digital_books.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Pages/ ,74 מה זה ספרים דיגיטליים? הענן החינוכי, משרד החינוך

maze_sfrim_digitaliim.aspx
http:// ,75 תקנים והנחיות למימוש רמות טכנולוגיות שונות בפיתוח ספר לימוד דיגיטלי, הענק החינוכי, משרד החינוך

goo.gl/Ibs67c
76 ד"ר עופר רימון מנהל המינהל למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך, 22.2.2016.

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Documents/digital_books.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Documents/digital_books.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Documents/digital_books.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Documents/digital_books.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Pages/maze_sfrim_digitaliim.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Pages/maze_sfrim_digitaliim.aspx
http://goo.gl/Ibs67c
http://goo.gl/Ibs67c


המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה

116

גם חברי הסגל האקדמי. רוב הסטודנטים נוהגים לקרוא ספרים אלקטרוניים ישירות 
את  מדפיסים  והאחרים   ,)58%( סמארטפון  או  טאבלט  מחשב,  באמצעות  מהמסך, 
החומר לשם קריאתו. רוב הנשאלים – 82% מהסטודנטים ו-87% מאנשי הסגל – ציינו 
את יכולת ההורדה של קבצים למכשיר האישי שלהם כיתרון החשוב ביותר בשימוש 
במשאבים האלקטרוניים, לצד כלי החיפוש, כלי עבודה על הטקסט ואפשרות הדפסה. 
16% מהסטודנטים ו-24% מאנשי הסגל ציינו כי חוויית הקריאה בספרים אלקטרוניים 

קשה, לא נעימה, לא נוחה, מעייפת, אטית, ומקשה על הריכוז.77 

בתכנית  הדיגיטליים  הספרים  שימושי  בתחום  בישראל  המתקדם  האקדמי  המוסד 
הלימודים הוא האוניברסיטה הפתוחה. בשנת הלימודית תשע"ו קיבלו סטודנטים בכ-
200 מתוך כ-700 הקורסים הנלמדים באוניברסיטה הפתוחה גם מהדורות דיגיטליות 
שלושה  באוניברסיטה  עתה  עד  לאור  הוצאו  במקביל  המודפסים.  הלימוד  ספרי  של 
ספרים במתכונת הכוללת במקביל מהדורה דיגיטלית ומהדורה מודפסת, שבה קישורים 
ספרים  להפיק  ממשיכה  האוניברסיטה  מהאינטרנט.  לסרטונים   QR קוד  באמצעות 
מודפסים, בין היתר על רקע בדיקות שהעלו שזוהי שיטת הלימוד המועדפת על מרבית 

הסטודנטים.

האוניברסיטה הפתוחה הגיעה לפני שנים אחדות להסכם עם חברת גוגל, על שילוב ספרי 
מתאפשר  ההסכם  פי  על   .Google Books המקוונים  הספרים  במיזם  האוניברסיטה 
לקוראים באמצעות Google Books להיחשף ברשת, ללא תשלום, לכ-30 אחוז מתוכן כל 
אחד מהספרים. במקביל יש במיזם הפניה ל"למדא", חנות הספרים של האוניברסיטה, 
שבה אפשר לרכוש את הספר המודפס. כך נוצל המיזם של Google, שבוצע תחילה ללא 

היתר ותוך הפרת זכויות היוצרים, ככלי שיווקי חשוב של ספרי האוניברסיטה.78 

מיזמים בולטים של ספרות דיגיטלית בישראל79 

פרויקט בן-יהודה: מיזם התנדבותי שפועל מאז שנת 1999, ועוסק ביצירת מהדורות 
אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית וריכוזן באתר אינטרנט לטובת הציבור, חינם 
וחופשי לשימוש. באתר מובטח כי "לעולם לא יידרש תשלום תמורת השימוש במאגר, 
בו הקפדה יתרה  ולא תוצגנה פרסומות בדפי האתר". לדברי עורכי הפרויקט נשמרת 
חוק  לפי  הציבור  ברשות  שהן  יצירות  רק  נכללות  ובפרויקט  היוצרים,  זכויות  בנושא 

זכויות יוצרים, או יצירות שבעלי הזכויות התירו את השימוש בהן באתר.80 

כותר: ספרייה מקוונת למנויים הפועלת במסגרת מט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, 
כתבי  אנציקלופדיות,  עיון,  כוללת ספרי  רבות. הספרייה  הוצאות ספרים  עם  בשיתוף 
סוציולוגיה  חינוך,  היסטוריה,  מקרא,  ישראל,  תרבות  ישראל,  ארץ  בנושאי  ועוד  עת 
ולרשום  פתקיות  להוסיף  יכולים  מנויים  והחברה.  הרוח  במדעי  נוספים  ונושאים 
הערות בעמודים הרצויים, להעתיק ולהדפיס עמודים, ליצור מדף אישי ועוד.81 מט"ח 

77 טלי רוזנבלט-פורת ומור כהן-רז, סקר ספרים אלקטרוניים בספרייה המרכזית, בלוג הספריות של אוניברסיטת תל-

http://libraries-blog.tau.ac.il/?p=11692 .23.6.2015 ,אביב
78 שיחה עם אמיר וינר, ראש היחידה לחומרי לימוד אינטראקטיביים, שמ"ם, האוניברסיטה הפתוחה, 21.2.2016.

יהדות, בכתובת:  – בבלוג "ספרנים" של איגוד ספרני  נוספים בתחום היהדות  79 רשימה חלקית. קישורים למקורות 

http://goo.gl/dpxsuF
www.benyehuda.org/h_faq.html :80 פרויקט בן-יהודה

http://www.kotar.co.il/Misc/About.aspx :81 כותר

http://libraries-blog.tau.ac.il/?p=11692
http://goo.gl/dpxsuF
www.benyehuda.org/h_faq.html
http://www.kotar.co.il/Misc/About.aspx
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ו"כותר  על-יסודי"  "אופק  "אופק",  את  הכולל  הדיגיטלי"  "הילקוט  את  גם  מפעילה 
ולספרים במגוון רחב של  לימוד  נגישות לחומרי  בין היתר  לימוד", המאפשרים  ספרי 
תחומי ידע, ובכלל זה בערבית, לתלמידים ולמורים. ספרי הלימוד בחלק מהמקצועות 
מאפשרים גם קריינות של הטקסט, הכוללת הדגשה של המשפט המוקרא, בחירה בין 

קול גברי לנשי ובין שלוש מהירויות הקראה.82

פא"ר – פתיחת אוצרות רוח באוניברסיטה הפתוחה: פורטל המאפשר גישה חופשית 
ברוסית,  ומקצתם  בעברית  רובם  דיגיטלי,  בפורמט  אקדמיים  לימוד  ספרי  לעשרות 
בערבית ובאנגלית, ובהם גם ספרים בגרסה קולית. הוקם כחלק מהמגמה המתפשטת 

בעולם לפתיחת חומרי למידה אקדמיים לציבור הרחב.83 

פרויקט השו"ת המקוון: מאגר מקוון הכולל ספרי שו"ת, תנ"ך, תלמוד בבלי ותלמוד 
שולחן- טור,  )רמב"ם,  הלכה  פסיקת  ספרי  הזוהר,  ספר  מדרש,  ומפרשיהם,  ירושלמי 
ערוך(, אנציקלופדיה תלמודית וספרי הגות מכל תחומי היהדות. פיתוח הפרויקט החל 
של  ראשונה  גרסה  אילן.  בר  לאוניברסיטת  מכן  לאחר  והועבר  וייצמן  במכון  ב-1963 
פרויקט השו"ת על גבי תקליטור הושקה ב-1992, והגרסה המקוונת של המאגר – בשנת 

2007. הפרויקט זכה בשנת תשס"ז בפרס ישראל לספרות תורנית. 

ספרית חב"ד: מיזם של תנועת חב"ד, המכיל יותר מ-50,000 ספרים תורניים סרוקים 
של תנועת חב"ד וכן חיבורים היסטוריים וספרים אחרים מארון הספרים. 

אוסף  של  סריקות  הכולל  פרויקט  הלאומית:  בספרייה  הסרוקים  הספרים  מאגר 
ובעולם,  הספרים הנדירים של הספרייה, ומיועד לאפשר גישה חופשית לציבור בארץ 
בין היתר ספרים מימי ראשית  כלל  זמן. האוסף  לאורך  וכן להבטיח שימור הספרים 

הדפוס במאה ה-15 עד למאה ה-20. 

http://www.school.kotar.co.il :82 כותר ספרי לימוד

http://openbooks.openu.ac.il/#!/about :83 פורטל פא"ר

http://www.school.kotar.co.il
http://openbooks.openu.ac.il/#!/about
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Vigo רביב טל, מנכ"ל

לחלק  והופכת  לצמוח  ממשיכה   )Internet Memes( האינטרנטיים  הממים  תופעת 
בלתי נפרד מחוויית השימוש ברשת. אם בעבר יוצרי הממים היו צעירים בעלי נגישות 
נרחבות  שכבות  ידי  על  והופצו  שנוצרו  ממים  יותר  נרשמו  השנה  בלבד,  טכנולוגית 
באוכלוסייה וביניהם נשים, מבוגרים, המגזר הדתי-חרדי ועוד. שני מגזרים נוספים העלו 
הבחירות  בתקופת  שהחלה  תופעה  הפוליטקאים,  בממים:  שלהם  השימוש  היקף  את 
בתקשורת  "ממים"  למילה  אזכורים   14,000  – והתקשורת  לאחריה,  גם  נמשכה  אך 

הישראלית בשנת 2015.

הומוריסטיות  פרשנויות  לאספקת  אמצעי  בעיקר  השנה  הממים  שימשו  בישראל 
לאירועים האקטואליים. אם בשנים עברו שימשו הממים גם כאמצעי להעברת ביקורת 
רצינית )דוגמת מחאת "דוד הנחלאווי" או אתגר דלי הקרח(, ב-2015 מרבית הממים 

היו סאטיריים. 

ממים אינטרנטיים – ישראל 2015
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עיקריים: הראשון ברבעון הראשון של 2015 בעיקר  גלים  נרשמו בשני  הממים השנה 
סביב מערכת הבחירות שהייתה עמוסה באירועים, והשני ברבעון האחרון של השנה, 
לאחר פרוץ גל הטרור. זוהי עדות לשימוש החברתי בממים כאמצעי התייחסות לאירועי 
השעה וההתמודדות אתם. בהמשך לכך, אנו מציגים זו השנה הרביעית מקבץ של ממים 
האירועים  את  רבה  במידה  שמסכם  החולפת,  בשנה  הישראלי  באינטרנט  מובילים 

שהשפיעו יותר מכול על הציבור הישראלי ב-2015.

מערכת הבחירות

חודשי הבחירות  לאורך  רבה ברשתות החברתיות.  במידה  מערכת הבחירות התנהלה 
נכתבו למעלה מ-3 מיליון פוסטים, עשרות אלפים מהם על ידי המועמדים עצמם. על 
פי מחקר שערכה Vigo בתום תקופת הבחירות – מעל רבע מכלל הפוסטים שנכתבו על 
ידי הפוליטיקאים כללו שימוש בהומור, ציניות או יחס לגלגלני כלפי מועמדים אחרים 
ומפלגות אחרות, התקשורת ולעתים כלפי עצמם. מערכת הבחירות ברשת כללה שימוש 
שיצרו  סרטונים   500 ומעל  רשת  משחקי  ממים,  מחוללי   – חדשות  רשת  בטכנולוגיות 
ה"באבא  )דוגמת  משותף  מכנה  בעלי  סרטונים  בסדרות  שימוש  לרבות  המועמדים, 

בובה" של בנט, ה"ביביסיטר" ועוד(.

גם הגולשים הגיבו למערכת הבחירות בהומור, ובעיקר להתבטאויות של נתניהו לאורך 
התקופה: עשרות סרטונים וציטוטים הפכו לפארודיות ויראליות, כשהבולטים בהם הם 
התגובות לסרטון על מצבו הקשה של מעון ראש הממשלה, התגובות לנאום בקונגרס 

ואלפי התגובות ברשת לפוסט על "החיים עצמם".
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גל הטרור 

שייצר  הטרור,  גל  הוא  החברתיות  ברשתות  השנה  ביותר  החשובים  הנושאים  אחד 
ברבעון האחרון של 2015 למעלה ממיליון התייחסויות של הגולשים. הטרור יצר סוג 
אחר של תקשורת ברשת – מידית וקיצונית: הגולשים הגיבו לאירועים בתוך זמן קצר 
ובחילופי האשמות הדדיים – הימין נגד הערבים והשמאל נגד נתניהו. בימים הראשונים 
של גל הטרור במרבית התגובות הובעו צער ופחד, אך ככל שחלפו הימים התחזקה מגמה 
של פוסטים הומוריסטיים המתמודדים באופן אחר עם גל הטרור. בסך הכול להערכתנו 
15% מהפוסטים על הטרור כוללים התייחסות צינית או הומוריסטית לאירועים, לרבות 
התיוג של גל הטרור תחת ההשטאג #אינתיפאדה2S. גל הטרור הביא עמו שורה ארוכה 
של התייחסויות הומוריסטיות לאירועים האקטואלים, עדות לכך שהציבור אימץ סוג 

אחר של התמודדות עם חדשות השעה.
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)The Dress( השמלה

אלפי  לעשרות  זכה  אף  והוא   ,2015 בשנת  בעולם  ביותר  הפופולרי  הוא  השמלה  מם 
תגובות במדיה החברתית בישראל, למיליוני חיפושים בגוגל וכמובן גם לאלפי חיקויים 
הומוריסטים. כמעט שבועיים התווכחו הגולשים אם השמלה צבועה בצבעי זהב ולבן או 
כחול ושחור, עשרות מפורסמים הביעו דעתם בעניין וממים רבים נקשרו גם הם בצבעי 
אולם  ושחור,  כחול  בצבע  היא  השמלה  כי  המומחים  פסקו  דבר  של  בסופו  השמלה. 
מרבית הגולשים המשיכו לטעון כי הצבע הוא דווקא זהב ולבן. ארגון נשים בארצות 
הברית ניצל את הפופולריות של הפוסט כדי לקדם את המאבק באלימות נגד נשים. ציוץ 

בודד בטוויטר זכה ליותר מ-7,000 שיתופים.
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טיסת השוקולד 

בחודש פברואר השנה שידר ערוץ 2 את ההתפרעות האלימה שאירעה בטיסת ישראייר 
לוורנה. התופעה זכתה בתוך שעות לוויראליות גבוהה, לשיח חברתי רב, לציטוט בכל 
לפעילויות  הובילה  השוקולד  טיסת  תופעת  השוקולד".  "טיסת  ולשם  המדיה  אמצעי 
'שיימינג' רבות ברשת, לרבות עמוד הפייסבוק "נלחמים בישראלי המכוער" שהוקם על 

ידי "הדקה ה-90" ולמעלה מ-40 אלף איש עוקבים אחריו. 
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אורן חזן 

התנהלותו של אורן חזן הפכה אותו לאחד מחברי הכנסת המאוזכרים יותר ברשתות 
החברתיות ולו למעלה מ-150 אלף אזכורים ב-2015, אלפי ממים ואפילו עמודי מעריצים 
ברשת. בחודש יוני, אחרי שפורסם תחקיר ערוץ 2 על עברו של אורן חזן לפיו הוא ניהל 
זנות – ספג אורן חזן ביקורת קשה ברשתות  קזינו, צרך סמים ושילם בעבור שירותי 

החברתיות. חלק מן הביקורת הועברה באמצעות ממים.



המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה

125

מינוי אלשייך למפכ"ל 

בחודש ספטמבר הודיע השר לביטחון פנים על מינויו של רוני אלשייך לתפקיד מפכ"ל 
המשטרה, לאחר שהניסיונות למנות לתפקיד את גל הירש לא צלחו. ההודעה המהירה 
נתקלה בביקורת ציבורית על היותו דתי, מתנחל לשעבר, בעל ניסיון לא מתאים ואינו 
שהתייחסו  ממים  במאות  החברתיות  הרשתות  הוצפו  במקביל  המשטרה.  משורות 

למראהו החיצוני של אלשייך בלבד.
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ינון מגל

מתחילת השנה נרשמה ביקורת גוברת ברשת לנושאים כגון הטרדות מיניות, החפצת 
)עלייה  בשנה  שיחות  אלף  ממאה  ביותר  מוזכרים  ואלה  ושוביניזם,  מיזוגניה  נשים, 
וואלה רחלי רוטנר פוסט  נובמבר העלתה כתבת  פי 6 משנת 2014(. בחודש  של כמעט 
המאשים את חבר הכנסת ינון מגל בהטרדה, ומיד יצאו הגולשים הן נגדו והן נגדה. בתוך 

עשרה ימים בלבד עסקו בפרשה 18 אלף פוסטים, 15% מהם בעלי אופי הומוריסטי.
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טרנספר החתולים 

בתחילת נובמבר הודיע שר החקלאות אורי אריאל כי הוא מקדם טרנספר של כ-100 אלף 
חתולים למדינה זרה שתסכים לקלוט אותם. קהילת חובבי החתולים, אחת הקהילות 
הרחבות ברשת החברתית בעולם, זיהתה את הפוטנציאל והפיצה קרוב ל-7,000 בדיחות 
וממים בתוך מספר שעות. בין יוצרי הממים היו חברי כנסת )ביניהם ציפי לבני וזהבה 
גלאון(, אישי ציבור )ביניהם אורנה בנאי, נוי אלוש ותומר שרון(, מערכות בידור )ארץ 
נהדרת, גב האומה, החינוכית( ועוד. כרבע מהבדיחות התרפקו על הנוסטלגיה והזכירו 
החתולים  הרעם,  חתולי  שמיל,  החתול  שונים:  מדורות  חתוליים  תרבות  אייקוני 
הסמוראים, פריץ החתול, פליקס, קיטי, שמשון ויובב, טום וג'רי וחתולים רבים וטובים 

נוספים.
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חלאס צחי

המם הצה"לי #חלאסצחי החל לרוץ בקבוצת הפייסבוק של אתר הממים "אני לקבל 
יכול פלאפל" וכבר צבר אלפי גולשים עקביים, שתורמים לו ממים חדשים ומשעשעים. 
מטרת המם היא להתבדח על החייל שאומר שטויות בפעילויות הצבאיות השונות, ועל 

הדרך להעביר ביקורת על התנהלות הצבא כולו.
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