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 עולה 2מלוח . mignewsלאומי –בין לעיתון הcursorinfoשל מבקריו דומה 

 מהמבקרים 16%, ישראלמבין המבקרים באתר מתגוררים במחצית רק כי 
. קנדהבארצות הברית ו ושיעור דומה ב,אוקראינהבים ברוסיה ותגוררמ

קישורים הדדיים יש  cursorinfo– בגם, mignews– בדומה ל:זאת ועוד
ישראלי בשפה הרוסית העיתונים מקוונים בחבר העמים ולפורטל ל

zahav.ru . עדר תכונות ידמיון בין שני האתרים הוא העוד קו
  .ופורום talkbackכגון , אינטראקטיביות
אינם יוצאים מן הכלל כי שני עיתונים אלה שוב להדגיש עם זאת ח

בחוסר האינטראקטיביות שלהם בנוף העיתונים המקוונים בשפה הרוסית 
עיתון אחד לרק , מבין חמשת העיתונים בעלי מדרוג גבוה, למעשה. בישראל

עדר הפורומים המתנהלים מטעם העיתונים י הבשל. פורום משלויש 
הנהנים , ם התפתחו בישראל פורומים עצמאיים בשפה הרוסיתהמובילי
, העצמאי הגדול ביותרבפורום . ריות רבה בקרב הגולשיםמפופול

www.israel-forum.org ,8,896נושאים שהועלו 34,396,  חברים רשומים 
נראה עוד כי . 2005גוסט  הודעות שהצטברו עד סוף או843,190–לדיון ו

כיום אנו עדים לתחילתו של שיתוף פעולה בין העיתונים המקוונים לבין 
אשר בא לידי ביטוי בהצבת קישורים מהעיתון ,  העצמאייםהפורומים

  . המקוון אל אחד הפורומים
הפורומים הישראליים בשפה הרוסית עוסקים במגוון רחב של 

סדר על  העומדות ת קהילתיותסוגיועבור ב, פוליטיקהבנושאים החל 
אשר , בעלי חייםבזוגיות וב, כלה בבידור ויומה של קהילת דוברי הרוסית

העדפות פוליטיות ומקום , גיל על פימיועדים למגוון רחב של קהלים 
 בדיוני םראויה לתשומת לב מיוחדת היא נוכחותהתכונה עוד . גאוגרפי

אשר לוקחים ושראל וץ לגבולות יחברים המתגוררים מחשל הפורומים 
 המשותף יפוליטיים הן בדיונים העוסקים בהוויהחלק פעיל הן בדיונים 

  . למהגרים באשר הם
מייצג , 2004אשר נוסד בשנת , news.israelinfo.ruפופולרי העיתון ה

וא נמצא וה, פורמט אחר של העיתונות המקוונת בשפה הרוסית בישראל
ן זה מרבה גם עיתו, cursorinfo–בדומה ל. InterLink Infoבבעלות החברה 

 מהידיעות המופיעות בעמוד השער של 80%–כ :לעסוק באירועים בישראל
פוליטיקה בהחל , עוסקות באירועים בישראלההאתר הן ידיעות 

 ,cursorinfo–שלא כ, עם זאת. מדעבבריאות וב, אקטואליה וכלה בתרבותבו
  שם דגשisraelinfo, ארצית–אירועים בעלי חשיבות כללוטה לסקר נה
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. עות העוסקות בישראל מכלל הידי40%– כשהן ,מקומיותחדשות ב מיוחד

 מקומיות של ערים  מהדורות32קישורים לרשת של זה עיתון ל ,ויתרה מז
ישראלית של –המכוונות הפנים. דוברי רוסיתתושבים בעלות ריכוז גבוה של 

 2מלוח . פיל הגאוגרפי של המבקרים בואה לידי ביטוי גם בפרוהעיתון ב
, מישראלמתגוררים מבקרים  מבין היםקרוב לשני שלישכי  עולה לעיל

. cursorinfo– או בmignews– מבקרים מישראל ב50%–וזאת בהשוואה ל
הם  7%שבו , לאומי–בין מושך אליו קהל גולשים israelinfoעם זאת גם 

  . קנדהמ מבקרים מארצות הברית ו4%– ו,מבקרים מחבר העמים
  מנצל יותרisraelinfo העיתון ,cursorinfo– וmignews–מלהבדיל עוד 

אמנם גם .  את הפוטנציאל האינטראקטיבי של העיתונות המקוונתמהם
אך , talkbackעיתון זה אינו מאפשר למבקריו להגיב לכתבות באמצעות 

 ולהגיב israelinfoבפורום של בסופה של כל ידיעה מופיעה הזמנה לבקר 
 והוא צבר עד סוף , חברים5,075של העיתון בפורום . על נושא הכתבה

ם עַ': שלוש קבוצות דיון עיקריותבפורום .  הודעות143,842 2005אוגוסט 
]people[ ')1,170584(' פוליטיקה וכלכלה', ) הודעות32,408– נושאים ו 

 שלושיםכ; ) הודעות12,218–ושאים ו נ216(' דת'ו)  הודעות17,757–נושאים ו
קבוצות דיון התואמות את החלוקה הגאוגרפית של המהדורות המקומיות 

 887 -קבוצת הדיון הגדולה ביותר היא קבוצה של חיפה בהן (של העיתון 
ותשע קבוצות דיון הבנויות סביב תחומי עניין ; ) הודעות17,550–נושאים ו

 israelinfoהפורום של . טבעיות–לת עכגון בעלי חיים או תופעו, תפיםמשו
 והוא מאפשר לחבריו ליזום דיון במגוון ,מתאפיין במדיניות ליברלית למדי

  . רחב של נושאים התואמים את קבוצות הדיון
סט 'דייגיש  israelinfo– למניתוח הדף הראשי של העיתון עולה עוד כי

בשפה הרוסית בשלושה עיתוני אינטרנט ישראליים והן מתפרסמות  ,ידיעות
)mignews ,cursorinfo , שלושה עיתונים מקוונים שמקורם בחבר בו) 7ערוץ

אפשר לקוראיו להאזין העיתון מ, כמו כן). lenta ,gazeta, newsru(העמים 
רדיוס , בהן רשת ב,  מקוונים של שבע תחנות רדיו בשפה העבריתלשידורים

 תחנות המשדרות 14– ל,ע" בשפה הרוסית רקתישראלי לתחנה ה,צ"וגלגל
על . תחנות בשפה הרוסית המשדרות ממדינות אירופהשתי ולמחבר העמים 

 כאמור בעל מכוונות ישראלית וא שה,עיתון זהללטעון כי גם אפשר כן 
אמצעי התקשורת בשפה הרוסית בחבר העמים ובמדינות לזיקה , מובהקת
 הן  כל הפרסומות באתרcursourinfo– וmignews–עוד בדומה ל. אחרות
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תנובה , HOTבהן פרסומות של , פרסומות המיועדות לקהל צרכנים ישראלי

  .SUNוקליניקה 

  פורטלים

 רכיבים חדשותיים היא בעלתהקטגוריה השנייה של אתרים בשפה הרוסית 
את מגוון הפורטלים .  מבקרים ביממה55,000–פורטלים הזוכים יחד לכה

פורטלים בעלי אופי כללי ופורטלים : לחלק לשני סוגים עיקרייםאפשר 
פורטלים בעלי . צעירים ובני נוערבדרך כלל , המיועדים לקהלים ספציפיים

 והם ,אופי כללי בנויים במתכונת הדומה לזו של הפורטלים בשפה העברית
באנרים , שאר העולםבחבר העמים וב, מציעים תקציר חדשות בישראל

, ספורט ותרבות, אינטרנט וטכנולוגיה, בהם כלכלה, וניםמגובתחומים 
, כגון דואר אלקטרוני, אחריםוכן יישומים , משחקים וחומרים בידוריים

בכללם , מכרזים וקישורים לסוגים של מידע, היכרויות, טים'צ, פורומים
  . קשורתרכבת ישראל וספקי ת, מודיעין של חברות אוטובוסים

בבעלות , www.zahav.ruפורטל , כלליהי אופהמבין הפורטלים בעלי 
,  וחברת תקשורת ישראלית אינטרנט זהב Microsoftחברתמשותפת של 

 76%מתוכם ,  מבקרים ביממה20,000–הוא הפופולרי ביותר וזוכה לכ
הפורטלים הישראליים בשפה מתוך יש לציין כי . מתגוררים בישראל

 מהדורה רוסית של פורטל בשפה שהואזהו הפורטל היחיד הרוסית 
אם כי תוכנם של שני הפורטלים שונה ומותאם , smile.msn.co.il ,העברית
  . זה מזהשל שני קהלים שוניםייחודיים לצרכים 

 וכן cursorinfo– וmignews שמספקיםחדשות ה נסמך על הפורטל
נוסף ). BBC )BBCRussian.comעיתון מקוון בשפה הרוסית השייך לרשת 

 mignewsקישורים למהדורה המלאה של יש לפורטל , תקציר החדשות לע
, ידי אינטרנט זהב  הנתמך עלisramirלאתר פובליציסטי , cursorinfo–ו

לשני עיתוני ספורט וכן , לארבעה עיתונים מקוונים שמקורם בחבר העמים
 Pervoe radioישראלית בשפה הרוסית הרדיו הלאתרים של תחנת 

סט עיתונות 'בצד דייג. שלושה ערוצי טלוויזיה זרים בשפה הרוסיתלו
, תיירות, בהם מכרזים, יישומים ושירותים עשריםיש לפורטל , מקוונת

  קישור אללפורטל  כמו כן יש. כנה והיכרויותּתָ, משחקים, בילוי ופנאי
, אחד מאתרי הבלוגים הפופולריים ביותר בשפה הרוסית בישראל

www.botinok.co.il , גם הוא  מבקרים ביום בממוצע ו4,000–לכהזוכה
   .בבעלותה של אינטרנט זהב
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  אתרים של אמצעי השידור

שידור שמקורם בישראל איתרנו שני המבין האתרים השייכים לאמצעי 
והשני  ,7אחד מהם שייך לתחנת הרדיו הפירטית ערוץ  :אתרים מרכזיים

 7האתר של ערוץ . Pervoe Radioשייך לתחנה אזורית בשפה הרוסית 
)www.sedmoykanal.org( הססמב למעשה עיתון מקוון המופיע הוא 
 מבקרים 5,000–וזוכה בממוצע לכ 'חדשות ישראליות בשפה הרוסית'

פעמים ביום וסרגל ניווט כמה ים מבזקי חדשות המתעדכנבאתר . ביממה
, בהם פרשנות פוליטית, באנרים העוסקים במגוון רחב של נושאיםשל 

 תרומתם של תדגשבה(היסטוריה של עלייה , הומור, בריאות, כלכלה
סט של עיתונות בשפה 'יהדות ודייג, )העולים מחבר העמים למפעל הציוני

 צרפתית שלבאנגלית וב, האתר ברוסית מקושר למהדורות בעברית. יתברהע
גם  למבקרי האתר ניתנת .ם כי תוכנן של המהדורות אינו זההא, 7ערוץ 

  . ברוסית7אפשרות להאזין לשידורים בזמן אמת של ערוץ ה
 והוא מסקר בהרחבה ,מכוונות ישראלית מובהקתsedmoykanal –ל

ת לקונפליקט ידיעות הקשורובדגש מיוחד ושם , אירועים בישראל
 הכי קרוב לשלושמניתוח של סיקור חדשות יומי עולה . יניסטפל-ישראליה

 עוסקות באירועים 20%–כ,  הידיעות עוסקות באירועים בישראלמןם רבעי
 10%–רק כ, כמו כן.  באירועים בחבר העמים עוסקות5%– ורק כ,בעולם

מבין הידיעות שעסקו בישראל היו ידיעות שאינן קשורות באופן ישיר או 
  .יניסטפל-ישראליהונפליקט וץ של ישראל ולקעקיף למדיניות הח

 , כאמור,משתדליםהו מקוונים אשר סוקרו לעילהבניגוד לעיתונים 
 אינו מסתיר את דעותיו הנציות sedmoykanal, לשמור על אופיים הניטרלי

ניתוח הקישורים גם  .ומרבה לפרסם טורי דעות ופרשנות ברוח מחנה הימין
בא לידי ביטוי ה ימניהפוליטי ה  מעיד על אופיוsedmoykanalשל 

, כולם בעלי אופי פוליטי או דתי, קישורים אל אתרים בשפה הרוסיתב
אתר של מועדון ', מולדת'אתר של ה', הבית הלאומי'בהם אתר התנועה 

חוג הפרופסורים לחוסן 'אתר התנועה ', זמרת הארץ'פוליטית השירה ה
אתר ', מעוף'ובליציסטי אתר פ', זו ארצנו'אתר התנועה ', מדיני וכלכלי

ופורום של  'מחניים'מורשת יהודית לבנושאי יהדות השייך למרכז לתרבות ו
חשוב להדגיש כי בניגוד לעיתונים . בשפה הרוסית בני עקיבאתנועת 

 הם sedmoykanalאליהם מקושר שכל האתרים , מקוונים שסוקרו לעיל
  .אתרים שמקורם בישראל
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לבין עיתונים מקוונים עצמאיים נעוץ  7בין האתר של ערוץ הבדל עוד 

רוב העיתונים המקוונים בשפה הרוסית . בתכונותיו האינטראקטיביות
 בפורמט הדומה לזה של עיתונים מקוונים בחבר , כאמור, בנוייםבישראל
  אינם מאפשרים לקוראיהם להגיב על ידיעות באמצעותו העמים

talkback , נטראקטיבי ומאפשר  בולט באופיו האי7האתר של ערוץ ואילו
. לקוראיו לפרסם תגובות הן במדור החדשות הן במדור הדעות והפרשנות

 אותם בעלת, 7ערוץ  בכך דומה האתר ברוסית למהדורה העברית של
  . האלמנטים האינטראקטיביים

  מקומונים

ארצי אותרו שלושה –בצד רשת ענפה של עיתונים מקוונים בעלי אופי כלל
  ,תקווה ראשון לציון ופתח, שבע רים בארשל הע: עיתונים מקומיים

 מהדורות של 25המאגד ) ru.local.co.il(וכן פורטל עיתונות מקומית 
שבע   עולה כי המקומון של באר1מלוח . ערים ומועצות מקומיות

)www.beer7.net (עמוד השער של המקומון  5.הוא האתר הפופולרי ביותר
מציע למבקריו סיקור שבועי של חדשות מקומיות המתעדכן בתדירות 

הרוב המוחלט של החדשות עוסק .  שלושה ימים אחד עדיום, נמוכה יחסית
ולא באירועים , סדר היום של העיר באותו שבועעל עומדים הבאירועים 

במדורים , מצד אחר. קהילתיים של תושבי העיר דוברי הרוסית–הפנים
– בתחומי תרבות וחברה בולטת מכוונות פנים'רכות'ת העוסקים בחדשו

והיא באה לידי ביטוי בידיעות העוסקות באירועי , קהילתית של העיתון
שבע או בפעילי תרבות שמוצאם בחבר  של באר' רחוב הרוסי'התרבות ב

  . העמים
באנרים מציע סרגל הניווט של האתר , מקומיותעל חדשות נוסף 

מניתוח הידיעות המתפרסמות .  ספורט ופלילים,כלכלה, בנושאי פוליטיקה
מקוון הזיקה לעיתון יש לאתר ללמוד כי אפשר במדורים אלה 

vestnik.co.il, מהידיעות הן ידיעות שפורסמו בעיתון זה90%–מ כי יותר  .
כגון , מקורן בעיתונים מקוונים אחרים בשפה הרוסיתאחרות ידיעות 

israelinfoו –mignews , ודפס בשפה הרוסית מהוכן בעיתוןVesti . בתחתית
כל ו, מדינות חבר העמיםמעמוד השער מופיע תקציר חדשות מהעולם ו

 
  .אין באתר פרטים הנוגעים לבעלות עליו   5
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יש גם אתר ל. isra.comמקוון בשפה הרוסית ההידיעות מקורן בעיתון 

 והוא עורך ,לוח מודעות והיכרויות,  חברים1,245בו רשומים שפורום 
 לע, כך למשל. שבע רים לתושבי בארלוונטיסקרים תקופתיים בנושאים ה

שהתפרסמה ?' האם סמים מהווים בעיה רצינית לעיר באר שבע'שאלה ה
  . גולשים183 השיבו ,2005באתר בחודש ספטמבר 

 קישורים לתחנות רדיו 19חשוב לציין כי האתר מציע למבקריו 
כל . המאפשרים האזנה או צפייה בזמן אמת בתחנה שנבחרה, וטלוויזיה
בכללן , הם לתחנות רדיו וטלוויזיה בחבר העמים, אחדחוץ מ, הקישורים

, ערוץ הסרטים, יקה בשפה הרוסיתזערוץ המו, ORTערוץ רוסי ממלכתי 
אליה שהתחנה הישראלית היחידה . אז ופופ ועוד'תחנות של מוסיקת ג

. www.radio.ashdod.ruמקושר האתר היא תחנת הרדיו בשפה הרוסית 
, הקישורים הנוחים למגוון כה רחב של תחנות רדיו וטלוויזיה מסבירים

הפרופיל שבעי ואת  הפופולריות הרבה של האתר הבאראת , ככל הנראה
המבקרים באתר  מבין 60%עולה כי רק  2מלוח . מבקריושל לאומי –ביןה

בי  הם תוש5%–ו, מתגוררים במדינות חבר העמים 11%, מתגוררים בישראל
  .ארצות הברית וקנדה

למצוא מגוון אפשר , שבע מקומון בארלמשל , בצד מקומונים עצמאיים
מסגרת ארגונית ברחב של מהדורות מקומיות בשפה הרוסית המאוגדות 

 והוא , מהדורות מקומיות25 מאגד ru.local.co.ilהפורטל , כך. משותפת
נים מקומיים שבבעלותה גם פורטל עיתו,  לוקאל אינטראקטיבתשייך לחבר

מקוון ה בעיתון  אפשר למצואהדוגמעוד . local.co.ilבשפה העברית 
  . מהדורות מקומיות32 רשת שלשבו  ,

   ואתרים מפלגתייםטייםאתרים פובליציס

מהבעת נמנעים שבדרך כלל , ארציים ומקומיים, עיתונים מקוונים לענוסף 
 טורי מפרסוםתיות עמדות פוליטיות ומעדיפים פרסום ידיעות חדשו

לל גם אתרים רוסית בישראל כוההמרחב הווירטואלי בשפה , פרשנות
אתרים אלה ברובם הם בעלי . פובליציסטיים בעלי אופי פוליטי מובהק

 אך גם ,אנשי ציבורובהם מוצאים את ביטוים פוליטיקאים ו,  ימניצביון
יותר האתר הפופולרי ב. 'המחנה הלאומי'אנשים מן השורה הנמנים עם 

וולונטרי הארגון ה בבעלות www.rjews.net/maof ואבקבוצת אתרים זו ה
מבזקי חדשות מביא עמוד השער של האתר . 'קבוצה אנליטית מעוף'

israelinfo
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טורי דעות ופרשנות בנושאים , 7שנלקחו מתוך העיתון המקוון של ערוץ 

היבטים היסטוריים ומשפטיים של מדורים המסקרים , פוליטיים
סט כתבות המתורגמות לרוסית מתוך 'יני ודייגסטפל-הקונפליקט הישראלי

 יש לואך , לאתר זה אין פורום עצמאי. 'מקור ראשון' ו'בשבע'עיתוני הימין 
השייכת לפורום של העיתון המקוון  קישור לקבוצת הדיון בנושא גוש קטיף

israelinfo .כאשר 'ו בקבוצת דיון זו הנושא מבין הנושאים שנדונ
   הודעות256–זכה לוהיה הפופולרי ביותר ' דמוקרטיה הופכת לטרור

  . כניסות3,005–ו
)  במספר65 (לואתר זה מעניין במיוחד לפי כמות הקישורים ש

אתרים פובליציסטיים אחרים בעלי להשייכים ברובם לעיתונים מקוונים ו
   ותנועות פוליטיות של מחנהלאתרים של מפלגות, צביון פוליטי ימני

כגון אתר ההנצחה של , הימין ולאתרי ההנצחה של קרבנות פיגועי הטרור
 מתוך ניתוח הקישורים של האתר :זאת ועוד. קרבנות הפיגוע בדולפינריום

את המאחד , יהודי–מבקש למצב את עצמו כאתר כללעולה כי הוא 
  וי בקישורמה שבא לידי ביט, יהודים דוברי הרוסית בכל העולםה

' העולם היהודי'כגון , לאתרים בעלי צביון יהודי מובהק במדינות אחרות
)www.evreimir.com(,חדשות יהודיות'ו,  שמקורו בארצות הברית '
)www.enovosti.ru(,שמקורו בחבר העמים .  

יה של אתרים אתרים בעלי צביון פוליטי ימני בולטים גם בקטגור
', מנהיגות יהודית'כגון אתרים של , תנועות פוליטיותלהשייכים למפלגות ו

של מפלגות ותנועות השמאל אותרו מבין האתרים . 'מולדת'ו' ישראל ביתנו'
אך אתרים אלה אינם ', ש"חד'לו' צ"מר'ל', שינוי'אתרים השייכים לה

 עולה כי 1מלוח .  ועל כן לא נכללו במחקר הנוכחי,משויכים למוני המדרוג
 וא ה)www.manhigut.org( 'מנהיגות יהודית'האתר השייך לתנועה 

ידי  האתר הוקם על.  מבקרים ביממה500–א זוכה לכ והו,הפופולרי ביותר
וכיום יושב ראש התנועה ' זו ארצנו'ממייסדי התנועה , משה פייגלין

אנגלית ב, האתר ברוסית מקושר למהדורות בעברית. 'מנהיגות יהודית'
. אינו זההאלו  תוכנן של מהדורות ךא', מנהיגות יהודית' של צרפתיתבו

טורי דעות ופרשנות בנושאים פוליטיים , תקציר חדשות שבועימביא האתר 
טלוויזיוניות הקישורים להופעות , )כמחציתם פרי עטו של מייסד האתר(

  .'הבית הלאומי' תקישור לאתר תנועצים הרוסיים ושל משה פייגלין בערו
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  מקווניםכתבי עת 

האחרונה של עיתוני האינטרנט בשפה הרוסית כתבי עת בקטגוריה 
וכלה וָסטירה החל בהומור , המתמחים בנושאים ובקהלים מגוונים

רבים קטגוריה זו עיתונים במעניין לציין כי . דיג ומחשבים, בספורט
כשליש מכלל הפרסומים הכלולים , המודפסתהיוצאים גם במהדורה 

) www.beseder.ru(?' בסדר'הוותיק  עולה עוד כי כתב העת 1מלוח . במדגם
 בקטגוריה זו וזוכה בממוצע ותפופולריהשני ב הוא .Beseder Ltdבבעלות 

 הוא התחיל :םלעיתון זה היסטוריה ארוכת שני . מבקרים ביממה400–לכ
מודפס שהופץ תחילה באופן וָסטירה  כשבועון הומור 1991את דרכו בשנת 

בשפה הרוסית הראשיים עצמאי ולאחר מכן כמוסף שבועי של העיתונים 
Vestiו –Novosty Nedeli; שבועי שלההמוסף  הוא?' בסדר' כיום Vesti 

ץ  וירחון עצמאי המופ'ידיעות תקשורת'שבבעלות התאגיד הישראלי 
  . מנוייםל

דומה  והיא ,2003נוסדה בשנת ?' בסדר'המהדורה המקוונת של 
המייסד . לשבועון המודפס במדורים ובתוכן הכתבות, יבעיצובה הגרפ

סטיריקן מרק השל העיתון המקוון הוא ווהעורך של השבועון המודפס 
תכניו לרוח התקופה את טיב להתאים את צורת העיתון וי שה,גלסניק

לאחד העיתונים ?' בסדר' ובכך הפך את , הטכנולוגיותולהתפתחויות
.  ושרדו עד היוםתשעיםבשפה הרוסית שנוסדו בתחילת שנות ההיחידים 

, רובן על ישראל, ידיעות חדשותיותמביא עמוד השער של העיתון המקוון 
טורים סטיריים וארכיון גיליונות קודמים , המוצגות מזווית הומוריסטית

  . 2002פברואר מ
אינטרנט ולפורטלים בישראל הר מגוון רחב של קישורים לעיתוני אתב

, www.evrey.comכגון פורטל היהדות בשפה הרוסית , חבר העמיםבו
יהודי  שלפורטל מרכזי , cursorinfoעיתון ישראלי מקוון בשפה הרוסית 

שני עיתונים מקוונים שמקורם בחבר העמים , www.sem40.ruחבר העמים 
. בבעלותה של אינטרנט זהב zahav.ruופורטל ישראלי בשפה הרוסית 

פופולרי ?' בסדר'שמעידה  ההתפלגות הגאוגרפית של המבקרים באתר
קרי האתר מתגוררים ב מבין מ40%–כ רק. ד בקרב התפוצה הרוסיתומא

המבקרים מתחלקים בשיעורים דומים בין ארצות  שארואילו כל , בישראל
  .חבר העמים ומדינות מערב אירופה, הברית
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עיתון הספורט בקטגוריה זו הוא אחר כתב עת פופולרי 
www.israelfootball.com,  6. מבקרים ביממה400–זוכה בממוצע לכאשר 

ותיות המופיעות בעמוד השער של העיתון עוסקות  מהידיעות החדש60%–כ
 מהידיעות עוסקות באירועי הכדורגל 40%– ו,באירועי הכדורגל הישראלי

סרגל הניווט של האתר באנרים בנושאים כגון ב. חבר העמיםבבאירופה ו
. וגביע אירופה נבחרת ישראל, אליפות ישראל, מועדוני כדורגל ישראליים

, ישראליהכדורגל ההיסטוריה של בהם , דוריםמרחב של מגוון באתר  עוד
חבר באירופה וב, סטטיסטיקה ופרשנות ולוח תוצאות משחקים בישראל

  . העמים המתפרסמות בזמן אמת
, שאינו כולל רכיבים אינטראקטיביים?', בסדר'עת השלא ככתב 

israelfootballמנצל היטב את הפוטנציאל האינטראקטיבי של האינטרנט  ,
. פורום פעילב ביטוי בסקרים תקופתיים בקרב הגולשים ומה שבא לידי
israelfootball  גולשים300-200ים בהם משתתפשעורך סקרים חודשיים  ,

מביעים את עמדתם בנוגע לאופן הניהול של הכדורגל הישראלי והם 
 145בפורום של העיתון רשומים . הישגים עתידיים של הקבוצות השונותלו

קבוצת הדיון .  הודעות19,702הוא צבר  2005 עד סוף אוגוסטו, חברים
כמו כן האתר .  הודעות6,361 ובה', האליפות שלנו'הפופולרית ביותר היא 

המסקר חדשות ,  לעיתון כדורגל שמקורו בחבר העמיםיםקישורמביא 
לעיתון כדורגל בשפה הרוסית , אירופהבאוקראינה וב, כדורגל ברוסיה
 ולבלוג zahav.ruשפה הרוסית ישראלי בהלפורטל , שמקורו בספרד

botinokהשייך גם הוא לאינטרנט זהב .  
  

  דיון ומסקנות

רחב של עשרות עיתוני המגוון ה  אתבראש ובראשונה המחקר הנוכחי חושף
 ,2000–האינטרנט בשפה הרוסית שהתפתחו בישראל בתחילת שנות ה

, פורטלים, עיתונים מקוונים:  לחלקם לשבעה סוגים עיקרייםאפשרו
אתרים של , אתרים פובליציסטיים, מקומונים, רים של אמצעי השידוראת

לטעון כי אם העשור אפשר על כן . מפלגות ותנועות פוליטיות וכתבי עת
העשור , הקודם היה עשור העיתונות המודפסת בשפה הרוסית בישראל

מרחיבה את יכולתם של והיא ,  עשור העיתונות המקוונתואהנוכחי ה

 
  .אין באתר פרטים על הבעלות עליו   6
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רכיהם וצלספק את סורתיים בשפה הרוסית מהתקשורת האמצעי 

  . האינפורמטיביים והאינטגרטיביים של המהגרים
צמיחתה של העיתונות המקוונת שממצאי המחקר מעידים , למעשה

בייחוד , דעיכתה של העיתונות הכתובהבד בבד עם בשפה הרוסית מתרחשת 
וך  שלושה מת2000–בתחילת שנות הנסגרו לא במקרה . העיתונים היומיים

ואילו העיתון , ארבעת היומונים בשפה הרוסית שהיו בישראל בעשור הקודם
בד בבד . אלפיםכמה זוכה בימי חול לתפוצה של ) Vesti(היומי היחיד שנותר 

, שורותיהם של השבועוניםהידלדלו , סגירתם של העיתונים היומייםעם 
היום  יש, תשעיםונים שראו אור בישראל בשנות השבועהבהשוואה לעשרות ו

 המעבר :זאת ועוד). Elias, 2005 ;2000, כספי ואליאס(שישה שבועונים בלבד 
, הקוראיםמקוונת התרחש לא רק בקרב עיתונות המהעיתונות המודפסת ל

כיום בין הכתבים ובעלי הטורים בעיתונים ו, אלא גם בקרב העיתונאים
 לפני אשר תרמו, ותיקיםולמצוא רבים מבין העיתונאים האפשר מקוונים ה

התרחבותה של העיתונות הכתובה בשפה הרוסית לעשור לצמיחתה ו
  .בישראל

על ניסיונות של העיתונות המודפסת ממצאי המחקר אינם מעידים 
 העיתונים הכלולים תשעתמ רק אחד. להתאים את עצמה לשינויי התקופה

נמצא בבעלות חברה המוציאה לאור גם שבועון ) maxi.co.il(במדגם 
מעניין לציין כי שבועון זה חדש יחסית . )'מקסימום'( ומה דמודפס בשם

מה , )2003נוסד בשנת (בשוק העיתונות המודפסת בשפה הרוסית בישראל 
שמרמז על פתיחותו כלפי המדיום החדש וניצול הפוטנציאל שלו למטרותיו 

ככל הנראה שבויים , לעומת זאת, ותיקיםוהעיתונים ה. השיווקיות
  . נם ממהרים להיכנס למרחב הווירטואליבתפיסות מיושנות ואי

  ,mignews, cursorinfo(נראה כי ארבעת העיתונים המקוונים עוד 
isra.com, israelinfo( מסך המבקרים 90%–מ יותר מרכזים סביבם 

מה שמעיד על , מקוונים בשפה הרוסית שמקורם בישראלהבעיתונים 
דעיכתם על ף דחיקתם לשוליים ואעל הופעתם של עיתונים מובילים ו

מעמדם הדומיננטי של עיתונים אלה . העתידית של עיתונים בעלי מדרוג נמוך
, בא לידי ביטוי גם במספר הקישורים אליהם מתוך אתרים אחרים

הגולשים המבקרים בפורטלים או בכתבי עת ואשר מעוניינים בעדכון ו
לשוק מצב זה דומה . כלל לאותם העיתונים המרכזיים בדרךמּובלים חדשותי 

  . עיתוניםשגם הוא בשליטת מעט ,העיתונות המקוונת בשפה העברית
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היו מאוגדים סביב שלושה ש, מודפסים בשפה הרוסיתההעיתונים  כמו

תופעה חודרת גם לשוק הנראה כי , )2000, כספי ואליאס(תאגידי תקשורת 
ארבעה מתוך חמשת העיתונים בעלי המדרוג הגבוה , כך. עיתוני האינטרנט

,  עיתונים מקוונים:אתריםעוד שייכים לארגוני תקשורת שבבעלותם ביותר 
עם זאת חשוב לסייג . כתבי עת ואתרים בעלי אופי לא חדשותי, פורטלים

עיתונים שמאחר , ולומר כי שאלת הבעלות הייתה שאלה מורכבת לבדיקה
ועל כן מחקר עתידי שיתמקד , האתר ובעליועל פרטים מוסרים רבים אינם 

לות ומקורות המימון של עיתוני האינטרנט בשפה הרוסית בשאלת הבע
  .הכלכלי בין האתריםהקשר עשוי להוסיף פרטים באשר לאופי 

ראויה לתשומת לב מיוחדת היא כניסתם של תאגידים הת אחרתופעה 
 לעיתוני האינטרנט בשפה הרוסית שראלייםתקשורת יספקי ים ולאומי–בין

חברת התקשורת הישראלית היו ה הסנוניות הראשונות בתחום ז. בישראל
 שהפך ,zahav.ruאשר הקימו יחד פורטל , Microsoftאינטרנט זהב ותאגיד 
מדרוג הגבוה ביותר בין הפורטלים בשפה הרוסית הבמהרה לפורטל בעל 

לטעון כי בכוונתן של חברות אלה לנכס לעצמן אפשר על כך  נוסף. בישראל
 בריבויידי ביטוי למה שבא , תהגולשים דוברי הרוסימקרב נתח שוק גדול 
בשפה אחרים  מתוך עיתונים מקוונים ואתרים zahav.ruהקישורים אל 

 מיקומם של הקישורים בחלק מהאתרים מעיד על ,ו יתרה מז7.הרוסית
הקישור אליו ממוקם שמאחר , zahav.ruשיתוף כלכלי אפשרי בינם לבין 

 האתר הוקם  אף מצוין כים ובחלק,בסרגל הניווט של אותם האתרים
תאגידי תקשורת נראה כי לפי שעה  ,צד אחרמ .zahav.ruבתמיכתה של 

, להיכנס לתחום העיתונות המקוונת בשפה הרוסיתממהרים אינם ים יישראל
בה ש , ברוסיתם העיתונות המודפסת עתשעיםכפי שקרה בתחילת שנות ה

  ).2000, כספי ואליאס (גילו עניין כל העיתונים הגדולים בשפה העברית
  חוץ, רוב העיתונים המקוונים, אשר לאופי הסיקור החדשותי

והם ', עיתונים ישראליים בשפה הרוסית'להגדירם אפשר , –מ
 אירועי תדגשהבמתאפיינים בסיקור מקיף של המתרחש בישראל 

שאר בסיקור מועט של אירועים בחבר העמים ובפוליטיקה ואקטואליה ו
העיתונים המובילים שום עיתון מבין  כי ואולם יש לסייג ולומר. העולם

 
טענה זו מקבלת משנה תוקף לאור הפרסום בדבר המגעים בין אינטרנט זהב לבין    7

, להקמת פורטל אינטרנט חדש בשפה הרוסית) ערוץ ישראלי בשפה הרוסית (9ערוץ 
  ).www.haaretz.co.il ,19.9.2005מתוך (בעיקר מתחום החדשות , 9ובו תכנים מערוץ 

mignews
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אינו משוחרר מהזיקה , 7של ערוץ פרט לאתר , בשפה הרוסית בישראל

אשר באה לידי ביטוי , למדינת המוצא ולקהילות מהגרים במדינות אחרות
ארצות הברית ב, בקישורים למגוון רחב של עיתונים מקוונים בחבר העמים

בהם שנים היומיים בשפה הרוסית דפוס זה דומה לעיתו. מערב אירופהבו
ואילו סיקור האירועים , בישראלבאירועים  רוב החומר המערכתי עסק

  ).Elias, 2005(בחבר העמים הוגש בפורמט של מוסף שבועי 
כלשהו מניתוח הקישורים עולה עוד כי הבחירה בקישור לעיתון 

מדה ע עיתונים מקוונים בעליב. פוליטית של האתרהה מותנית באוריינטצי
בעלי אופי ניטרלי גם אתרים  קישורים אל יש בדרך כללפוליטית ניטרלית 

עיתונים ואתרים פובליציסטיים המחזיקים בעמדות פוליטיות ואילו , הם
ִ תואמים את אתרים פוליטיים הציות נוטים להחליף קישורים עם נ

ממצאים אלה אנו לפי .  או עם אתרים בעלי אופי יהודי מוצהרהשקפתם
ות המבוססות על התאמה לאומי–ביןהיווצרות רשתות אתרים עדים ל

  .פוליטית ואידאולוגית
לאומיים לא הגבולות את ההעיתונים המקוונים בשפה הרוסית חוצים 

אלא גם , קישורים אל עיתונים מקוונים במדינות אחרותת הפהוסברק 
השיעור הממוצע של המבקרים . בפרופיל הגאוגרפי של המבקרים בהם

יוצא מן . 40%-50%הוא ים מחוץ לגבולות ישראל ברוב העיתונים מתגוררה
מאופיין בשיעור הגבוה ביותר של ה ,israelinfo זה עיתון בענייןהכלל 

–כוונות הפניםלמצוא במאפשר הסבר לכך . 70%– כ:מבקרים מישראל
 .חדשות מקומיותעל טוי בדגש מיוחד באה לידי ביארצית של עיתון זה ה

 נהנים מקהל ,כגון כתבי עת ומקומונים, אחריםנים גם פרסומים מקוו
טירה ָסההומור וה מהמבקרים בעיתון 60%–כ,  כך.לאומי–ביןמבקרים 

שבע מתגוררים מחוץ   מהמבקרים במקומון של העיר באר40%–וכ?' בסדר'
 Sapienzaממצאים אלה תומכים בממצאי מחקרו של . לגבולות ישראל

מקוונים המקומונים של הבקריהם אשר מצא כי חלק ניכר ממ, )2001(
  .בשפה הרוסית בארצות הברית מתגוררים מחוץ לגבולות המדינה

 כי עיתוני האינטרנט בשפה הרוסית שמקורם אפוא לטעוןאפשר 
לאומית –קהילת מהגרים טרנסבישראל תורמים נדבך חשוב ליצירת 

 לא רק שפה והיסטוריה אלא גם תחומי עניין משותפים חולקים ביניהםה
הפורומים מאפשרים מפגש בין דוברי הרוסית , מזויתרה . בהווה

 חלק שהןון בסוגיות יהמתגוררים במדינות השונות ומספקים להם במה לד
– טרנס המשותף שלהם כחברים בקהילת מהגריםיההווין מבלתי נפרד 
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את עיתוני האינטרנט בשפה הרוסית עושות איכויות אלה . לאומית

מהגרים דוברי הבחיזוק הקשרים בתוך קהילת לסוגיהם יעילים במיוחד 
  . לקבוצה בעלת זהות אתנית ותרבותית מובחנתובגיבושה הרוסית בתפוצות 

תכונה משותפת לעיתונים המקוונים בשפה הרוסית היא שעיתונים עוד 
מאחר , אלה אינם ממצים את הפוטנציאל האינטראקטיבי של האינטרנט

הגולשים לכתבות באמצעות ל ש מאפשרים שליחת תגובות ינםרובם אש
talkback .דפוס זה משקף תרבות פוליטית המיובאת מארץ , ככל הנראה

 רכיבים איןונים בחבר העמים  העיתונים המקו ברובגםשמאחר , המוצא
העיתון המקוון מטעם . בין היתר בשל החיסכון בעלויות, אינטראקטיביים

 בבעלות ארגון תקשורת  כי בהיותואפשר לטעון. יוצא מן הכללהוא  7ערוץ 
 במתכונת הנהוגה בעיתונים מקוונים בשפה sedmoykanal  בנוי,ישראלי
אחד מסימני ההיכר של המהפכה הפך בהם ל talkback–הש ,העברית

  . הדיגיטלית
 שהוקם רק ,isramir וא הtalkbackרכיב  אחר בעלעיתון מקוון 

הוספת ,  על כן.קהל הקוראיםהשגת נמצא בשלבים ראשונים של ולאחרונה 
 כניסיון של העיתון החדש לפרשּהאפשר אלמנטים אינטראקטיביים 

מתן ההזדמנות הנחשקת ממנו באמצעות  ותיקיםהולהתחרות בעיתונים 
ייתכן ,  כי אם ניסיון זה יצליחאף לשעראפשר . אים להביע את דעתםלקור

 ולהכניס את עצמם לרוח התקופה יאלצו להתאיםיותיקים והעיתונים הש
  . אפשרויות אינטראקטיביות

אינטראקטיביות של העיתונים המקוונים בא לידי ביטוי גם החוסר 
לעיתון מבין העיתונים המובילים רק , למעשה.  פורוםעםבמיעוט העיתונים 

israelinfo  פורום המאפשר לקוראים להגיב על ידיעות שפורסמו באתר יש
י פורומים נפוצים הרבה מעניין לציין כ. אחריםאו ליזום דיון בנושאים 

, מקומונים וכתבי עת, יותר דווקא בעיתונים מקוונים בעלי מדרוג נמוך
 כניסיון של  לפרשּהאפשרתכונה ש, למצוא פורום פעילאפשר שברובם 

ידי סיפוק  העיתונים הקטנים להתחרות בעיתונים בעלי מדרוג גבוה על
  .אינם ממלאים צרכים אינטגרטיביים של הגולשים שהעיתונים הגדולים

נים בשהתפתחו המקוונים עיתונים העדר פורומים מטעם יהבגלל 
מגוון העוסקים בהאחרונות בישראל פורומים עצמאיים בשפה הרוסית 

זוגיות ב, סוגיות קהילתיות וכלה בבידורעבור ב, פוליטיקהב החל :נושאים
ות העדפ, גיל על פיואשר מיועדים למגוון רחב של קהלים , בעלי חייםבאו 

נראה עוד כי כיום אנו עדים לתחילתו של . פוליטיות או מקום גאוגרפי
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שלושה עיתונים וכ, שיתוף פעולה בין העיתונים המקוונים לבין הפורומים

  .הכלולים במדגם כבר מכילים קישור לאחד הפורומים העצמאיים
עוד עולה מממצאי המחקר כי האינטרנט מאפשר את צמיחתם של 

אמורים לענות על הקשת רחבה של נושאים וכתבי עת המתמחים ב
כגון עיתוני הומור , הצרכים המגוונים של ציבור דוברי הרוסית בישראל

אמנם כתבי . כתבי עת ספרותיים ואף עיתוני דיג, עיתוני ספורט, וָסטירה
כיוון אך , תשעיםעת מודפסים בשפה הרוסית היו קיימים גם בשנות ה

תוחלת החיים שלהם קצרה הייתה , למדיוקטן  לקהל הומוגני שפנו
והם היו נעלמים במהרה או הופכים למוספים שבועיים או , במיוחד

נראה שהאינטרנט ). 2000, כספי ואליאס(חודשיים של העיתונים היומיים 
יותר חסכוני בהיותו מדיום , ותם עיתוני הנישהמביא עדנה מחודשת לא
 התפתחותם לצפות להמשךאפשר ועל כן , בהוצאות ייצור והפצה

עוד חשוב להדגיש כי . והתרחבותם של כתבי עת מקוונים בשפה הרוסית
הם  ובכך ,דווקא עיתונים אלה מתייחדים באופיים האינטראקטיבי

 .משותפיםהתחביב העניין או ה בעלימספקים במה לציבור המהגרים 
הן לכנסת הן , להניח כי לקראת הבחירות הקרובותאפשר , לבסוף

, עיתוני האינטרנט ברוסית תאוצה נוספתיתפסו , ותלמועצות המקומי
 העיתונות המודפסת :לאחות הגדולה שלהם לפני עשורבדיוק כפי שקרה 

יש לצפות כי פוליטיקאים מכל קצות הקשת הפוליטית . בשפה הרוסית
 בכל צורות העיתונות האלקטרונית ויזרימו משאבים יהיו שותפים פעילים

לעיתונות המקומית ותרים הפובליציסטיים  לא,רבים לעיתונים המקוונים
  . בחיתוליהעודהש ,בשפה הרוסית

 
  רשימת המקורות

רוסית התקשורת בשפה : תקשורת של מהגרים .)1998 (' מ,זלצר
  .אביב–אוניברסיטת תל, ת מוסמךעבוד ,בישראל

 הרצאה במסגרת יום עיון על ,מיון של עיתוני אינטרנט .)2005 ('ד, כספי
  המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים,בישראל תהתקשורת המקוונ

  .) בפברואר15(

על התקשורת בשפה : להיות כאן ולהרגיש שם '.)2000(אליאס ' ונ', ד, כספי
  .455-415): 2( בסוציולוגיה ישראלית', הרוסית בישראל
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   רשת ללא גבולות

בקרב האוכלוסייה  העיתונות המקוונתו אינטרנטהשימושי 

  הערבית בישראל

  מוסטפא כבהא
                                                                                                                   

  
  מבוא

בישראל היא חלק ערבית נשאלה השאלה אם התקשורת בשפה ה רולפני עש
 .תיכוני–מזרחההמרחב הערבי שלוחה של הישראלית או מהתקשורת 

התקשורת בשפה הערבית  :החלטיתכמעט  וברורהאז יתה יהתשובה ה
 היה ;התקשורת הישראלית של ,בעל מאפיינים מיוחדים ,חלקהיא בישראל 

. ישראלית–שבטים של התקשורת הכללה שבט מהיא שאמראולי מי שגם 
קו הדהתהערבי  כי היחסים עם המרחב ,ר זה אינו ברור כלל וכלל עכשיודב

אפשר להניח שהתהדקות זו באה על חשבון הקשרים עם ועל כן , מאוד
  .  הישראליתשל התקשורת שאר השבטים

שתי מהפכות אשר התחוללו בצריכת התקשורת צעות מאקרה בהדבר 
אשונה התחילה המהפכה הר .במדינת ישראל אוכלוסייה הערביתקרב הב

עם חשיפת , של המאה הקודמת תשעיםבמחצית הראשונה של שנות ה
 עם 1991–זה התחיל ב. המרחב הערבין ן מיהציבור הזה לשידורי הלווי

. דרה מלונדוןים ושי משקיעים סעודינוהלה על ידי אשר ,MBC שידורי
התחילו לקלוט את ,  אשר פעלו באופן פירטי,טלוויזיה מקומיותתחנות 

קהלי היעד אצל קלטו ישיכך אותם  ולשדר דורים האלה בצלחותהשי
 לווייןאז האמצעים הטכנולוגיים לקלוט את שידורי השחסרו להם שלהם 

תהליך . מדינות המפרץמו קהיר מ,ירותימבאחר כך  ו,ןהמשודרים מלונדו
שנים הראשונות של בלהי המאה העשרים ובשתקשורתי מבול לזה התעצם 

  
 .2006אוגוסט כל אתרי האינטרנט המופיעים במאמר זה אוחזרו לאחרונה ב   *
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לתחנות מאוד חשיפה גדולה התקיימה  דהיינו .תהמאה העשרים ואח
 התקשורת הישראלית של צרכנים של  המוניתעזיבה - בשל כך ו,לווייןה
)Kabha, 2004(. ה התרחשה בשנים האחרונות של המאה יהמהפכה השני
  . אינטרנטבשימוש עניינה ה ו,עשריםה

אשר רבים  כבלים ביתקוורבות מוסכמות שתי המהפכות האלה שברו 
של האוכלוסייה הערבית התקשורת  ת צריכם שלדפוסיהנו את אפיי

 הכרסום הרב ביכולתם של מנגנוני הייתהה העיקרית רהתמו. שראלבי
ההכוונה והפיקוח שהפעיל הממסד של הרוב על אמצעי התקשורת 

 בשיעורניכרת  כרסום זה התבטא בירידה .המופנים לאוכלוסייה הערבית
ישראל  קול'קרי , לו מנגנוני הממסדיהצריכה של אמצעי התקשורת שהפע

צריכה של וב ,המחלקה הערבית של הטלוויזיה הישראלית, 'בערבית
 ישראלי לווייןגם הניסיון להקים ערוץ . העיתונות המודפסת בשפה העברית

הבאים  לווייןבערבית לא הצליח למנוע את הנהירה לצפייה בערוצי ה
 וההשקעה הגדולה הה הרבההמול .)105-92: 2005, כספי ( הערבימהמרחב

צרכני של מדד התקשורת הנצפית בבפרויקט זה לא הצליחו להציב ערוץ זה 
מה שהתחיל בקול   כיומרלאפשר  בעצם.  בישראלהתקשורת הערבים

ריינטציה  אולי בעיקר בשל האו,תרועה רמה נגמר בקול ענות חלושה
קשורת ניסיון לחזור לימי הת מעין אשר היה ,התעמולתית של ערוץ זה

 מאל עבד'התעמולתית שאפיינה את מלחמת התעמולה נגד המשטר של ג
  . החמישים והשישים של המאה הקודמתנאצר בשנות–לא

אינטרנט הפך ב השימוש . מאמר זהשל ויה היא נושאימהפכה השנה
 העוסקים בעיתונות בשפה הערבית בישראל למשוחררת ם שלאת מלאכת

על נוצל עד תום הן שינוי זה . מבעבר פחות מפוקחת ומכוונתויותר מבעבר 
היא משמעות הדבר  . הגולשים והמגיביםל ידי הכותבים הן עידי

,  יותר יחסית לימים קודמיםחופש ביטוי רחבשאוכלוסייה זו נהנתה מ
 אפשר לראות בד בבד. למעורבות במה שנעשה במרחב נוגעכל הבעיקר ב

-יחסי רוב (ן עמים בייםמידה רבה של השתחררות מכבלים חברתיים ביחס
התייחסויות רבות לרכיבים הפנימיים ב בין עדות ויםביחס, )מיעוט למשל

  . של החברה הערבית
רבים אין נתונים ועל כן , בחיתוליועודנו נושא זה חקר , אמורכ

על , על התפלגות הצרכנים, היקף הצריכה ודפוסיהאודות על ומקיפים 
 הצגהב, כן אתמקד במיפוי לעאשר . ומה וכד)אזרחי, לאומי(ם השיוכי

  . החומר הנתון ניתוח שלבו



 179   רשת ללא גבולות

  כניסת הרשת אל העולם הערבי

שימוש  האינטרנט ל שלוכניסתדפוסי בהקשר הרחב את  כדי להבין
 שלדרכי הכניסה ראיתי לנכון להציג את , האוכלוסייה הערבית בישראל

שאני מבין אף זאת ;  בכללןבחברות ערביות ומוסלמיותרשת זו לשימוש 
מיעוט לאומי ותרבותי , חברה הערבית בישראלאת הייחוד של הירור בב
יש לכן חשבתי ש. הערביגשרים וקשרים עם המרחב מחפש בהתמדה ה

של השימוש באינטרנט ואת הממד  רטט את הקונטקסט הרחבסמקום ל
זאת כמבוא כל . והתפתחות באינטרנט בקרב חברות אלהההיסטורי של 

  . חברה הערבית בישראלבמוש ברשת הבנת דפוסי השישם ל אמצעיכו
 . הראשון באמצעות האינטרנט נוסד פורום הדיונים הערבי1996בשנת 

 www.alsaha.com הייתהוכתובתו , יות הערביותורשם באיחוד האמירהוא נ
 ,אתר פלורליסטי לדיוניםהיה אתר זה . www.alsaha.fares.net לחלופיןו

רקעים חברתיים ופוליטיים מאנשים מזרמים רעיוניים ובו והשתתפו 
 )1998עד (עמד משתתפים בדיונים הללו פני הל .בעולם הערבימגוונים 
כשפת ) הערבית(יכולתם להשתמש בשפת האם שלהם –אי: גדולמכשול 
להשתמש : אפשרויותת משלוש הם היו צריכים לבחור באח. דיונים

 או להשתמש בערבית ,)ומי שידע להתנסח בשפה זבכך בחר (באנגלית 
מכשול זה הוסר . כללבדיונים או לא להשתתף  1,לטיניותכתובה באותיות 

בדואר לראשונה לשפת שימוש  השפה הערבית הפכהכש ,1998בשנת 
 האתרבירדן  בעת שנוסדהתאפשר הדבר . )לצד האנגלית(האלקטרוני 

www.maktoob.com .הדיונים תקופה קצרה לאתר אתר זה הפך ב
 מיליון כניסותהאתר  רשם 2001 בשנת. הפופולרי ביותר בעולם הערבי

 נסק 2005באביב  ו; מיליון כניסות3.5–להמספר  עלה 2003בשנת  ;לשנה
   2.קרוב לארבעה מיליוןהמספר ל

 חנכה 1998 בקיץ .י הרשת בערבית הלכו והתרחבו עם הזמןשירות
 את אתר,  הערבית המפורסמת ביותרלווייןנת התח ,זירה'ג–רשת אל

  
השימוש בערבית הכתובה באותיות לטיניות יצר עם הזמן ביטויים וקיצורים חדשים    1

  .שלא היו ידועים בשפת הכתיבה הערבית הסטנדרטית
 International Telecommunication Union :Internet: תוךלקוחים מהנתונים    2

indicators, users and number of PCs .www.itu.int/ITU-D/ict/statistics   
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, כמו תחנת הלוויין עצמה. www.aljazeera.net :נטרנטיהחדשות שלה בא
טיפס פר הגולשים בו  ומס, בתוך זמן קצר מאודללהיטאתר זה גם הפך 

בעקבות ההצלחה המסחררת של אתר החדשות . למיליון ביוםבמהירות 
 ,ותלאומי–בין וחדשות לווייןסדו גם רשתות יי, נטרנטיזירה בא'ג–של אל

להגיע לדעת הקהל כדי אולי ,  אתרי חדשות בערבית,CNN– וBBCכמו 
 ,BBC אתר .קאעירבאפגניסטן ובמיוחד לנוכח האירועים ב, הערבית

 והפך 1999נובמבר תחילת  נוסד ב,www.BBC.arabic.comשכתובתו 
מפעילה  BBC–ש האתרים 43ם הפופולריים ביותר מבין אתריהלאחד 

הפופולריות של האתר  ,לדעת מפעילי האתר בערבית. בשפות שונות
אתר מדור ללימודי השפה שהתחילו להפעיל בעד כדי כך הרקיעה שחקים 

על שאיפה בקרב דוברי השפה הערבית  אולי יכול ללמדהדבר  3.האנגלית
 ה שלבשירותי האינטרנט באמצעות למידתהגביר את תדירות השימוש ל
להסבר הנהירה של אחר אפשרי גורם . הרשתהעיקרית של  השפה

 וזוכה להאתר שהרב א האמון וה הגולשים דוברי הערבית לאתר זה
ות לניסיונו לשמור על ניטרליות יחסית בשאלות הבוערות המעניינות הוד

 ; בערביתBBCתחנת השידור של בדומה ל, את צרכן החדשות הערבי
אים לידי בטובים המוניטין , 1939המשדרת לעולם הערבי מאז , לתחנה זו

  . צרכניהלה ביטוי באמון שרוחשים 
 CNNשל   למשל על אתר האינטרנטומרלאפשר –אי ודברים אל

י אנוסד בדוב, www.CNN.arabic.com ברשת שכתובתו ,זה אתר .רביתעב
מגיש את החדשות מנקודת ראות 'עצמו שהוא  העיד עלו 2001בשנת 
שרונות יטוענים שהם בחרו את מיטב הכגם  הממונים על האתר 4.'ערבית

 לעילא י שהעבודה באתר תהיה מקצועיתהתקשורתיים בעולם הערבי כד
–אתרי אלייצב את עצמו מעל אתר זה ללא הצליח   חרף זאת5.ולעילא

גם  מה ; בושל אמון הגולשיםקטנה  כנראה בשל מידה ,BBC–זירה ו'ג
מגמה תעמולתית לטובת המדיניות האמריקנית במזרח  שניכרת באתר

  . ונגד המתנגדים למדיניות זו התיכון
ב קהלי הגולשים גלישה בקרשיעור הבחינת  חיל מהאתרים שעשו
אתרים . ינטציה האסלאמיתיהיו האתרים בעלי האורם יהערבים והמוסלמ

  
   www.BBC.arabic.comכך נכתב בתעודת הזהות של האתר    3
  www.CNN.arabic.comאתר כך נכתב בתעודת הזהות של ה   4
  .שם   5
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בעלי אוריינטציה אתרים או מאתרים חילוניים יותר רבה  זכו להצלחה ואל
  אתריינטציה האסלאמית הפכו ליהאתרים בעלי האור. רעיונית אחרת

  הם נחלקים. הקמתםלאחר  קצר בילוי של מאות אלפי גולשים זמן
מבקשים המטיפים בעלי השפעה  - הראשונה :יותת עיקרלשתי קטגוריו

תנועות  - והשנייה, אסלאמיתהלחולל שינוי חברתי המבוסס על התורה 
עם יקליות המטפחות את רעיון ההתנגשות עם המערב ודאסלאמיות ר

 מציגים גם ולאחדים מבין אתרים א .אסלאמי–סוכניו כאמצעי לשינוי פנים
ן  בעיקר חדשות מות ובו מובא,ביוםאחדות סרט חדשות המתעדכן פעמים 

מערביים גורמים בין המקומות שיש בהם מאבק בין כוחות אסלאמיים ל
   .אפגניסטן ושטחי הרשות הפלסטינית ,קא עיר:אחרים
–יוסף אל'  הקבוצה הראשונה נמנה האתר של המטיף המצרי השיחםע
בנסיכות קטר זה ארבעה עשורים ומרצה שם מתגורר ה ,אוי'קרד

חברותו בארגון בשל  שגורש ממצרים , איש זה.דוחה–באוניברסיטה של אל
 ,עשה תפנית במחצית השנייה של שנות התשעים, םיהאחים המוסלמ

והתפתחויות אקטואליות בחברות  ריעהאכשהתחיל להופיע בתכנית בענייני ש
ריעה אמפוסקי הש פך לאחדהוא ה. תלאומי–ביןהאסלאמיות ובחברה ה

בשנת . החשובים ביותר בעולם האסלאם בשל גישתו הפרגמטיסטית החדשה
יתו לרעיונות האסלאם יקש להפיץ את ראישל אתר שבהיה מן היוזמים  1997

לנקוט כדי להתמודד עם ההתפתחויות ריך צ הדרך שהאסלאם הוראתתוך מ
 ,www.islamonline.net יאכתובתו של אתר זה ברשת ה. החדשות

תוך זמן ב הפך האתר.  www.islamonline.net/english/index.shtmlירוטובפ
   6.קצר לאתר האסלאמי הפופולרי ביותר בעולם

סד מטיף י י2002 בשנת . רבעמדת הבכורה של אתר זה לא נמשכה זמן
. www.amrkhaled.netהיא ברשת  שכתובתומצרי צעיר היושב בלונדון אתר 

  'אקרא'( בעלות השפעה לווייןמופיע גם הוא בשתי תחנות ה, איש זה
גלים מה מרתק אליו עשרות אלפי צעירים ערבים ,בבעלות סעודית) ART–ו

 הצליח אתר זה לעבור במספר 2004בשנת . כני האתרות בתהתעניינו
 היה 2003 בנובמבר .אוי'קרד–את האתר של אלשלו ים והמנויים הגולש

  193,600.7–ל 2005 והוא עלה במאי ,76,800מספר המנויים 
  

  
   . 2005, הופהאינז   6
 . שם   7
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  :  כךבלונדוןהאסלאמי אר אתר האיגוד יאלד ת'את התופעה של עמרו ח

אשר מושכת את  אלד מייצג בהצטיינות את הרוח'עמרו ח
הוא התחיל  :זה ואפילו יותר מ,ם לאינטרנטיהערבהצעירים 

ם יבתנועה חדשה אשר לא חשבו עליה לפני כן המנהיגים המסורתי
באמצעות התופעה הזאת אתה [...] ם ים והלא מוסלמיהמוסלמ

יכול לחוש את הדופק של מאה אלף צעירים ערבים אשר נוהגים 
בלו את מה שלא ניתן י קו צעירים אל.אלד'לבקר באתר של עמרו ח

 ביכולת שלהם לחולל שינוי ולעשות  האמונה:להם שנים ארוכות
 ום אליצעיר[....] יש שינוי אמתי אשר הופיע סוף סוף . מעשה

 ואין להם ,מאסו בסכסוכים הפוליטיים והדתיים המסורתיים
   8. זמן בוויכוחיםיכוונה לאבד יותר מד

רש וגועל כן הוא  ,אלד הפחידה אולי את הממשל במצרים' עמרו חתעפתו
בלונדון עשה . יסד את האתר שלוי שם ,עבר ללונדוןו מקהיר 2002בשנת 

 לוויין נרחב גם בתחנות הסיקורזוכות לה ,נפשות גם בהופעות פומביות
מנצלים את הנוצרים התופעת המטיפים דומה לולי אהדבר . הערביות

אך . ונריםייית נפשות כדרכם של מיס ולעשיהםאמצעי התקשורת לדרשות
    .דפוסיםהבין שני אין זה המקום להרחיב בהשוואה 

 והאתר הראשון של תנועות אל, קליותיהאסלאמיות הרדאשר לתנועות 
 אתר זה הוקם .www.moheet.com שכתובתו ברשת ,'מחיט–אל'היה אתר 

בדרך שים באתר זה מודג. יותוי באיחוד האמירא ונרשם בדוב1998בשנת 
שיח נגד המערב מלבד ה .יים פונדמנטליסטייםכלל רעיונות אסלאמ

תוך חדירה מנגד קבוצות אסלאמיות אחרות   ערשיחותרבותו יש גם 
ים סביב שאלות והתפתחויות במשפטיים הנס–לוויכוחים תאולוגיים

 למשל השיח יםבולט. עמדת האסלאם כלפיהםסביב אקטואליות ו
בין דמנטליסטי והקבוצות השייכות לזרם הווהאבי הפונבין והוויכוחים 
נטייה זו  9.יםסליר ואוניביםייצגת רעיונות ליברלימ ה,אחבאש–קבוצת אל

  
 והם מופיעים באתר של', אלד'תופעה ושמה עמרו ח'דברים אלו מובאים בכותרת    8

  :האיגוד המוסלמי בלונדון
www.mabonline.net/islam/personalities/.articles/amrkhalid.htm  

ולשם כך הן משתמשות , שתי הקבוצות משתמשות באינטרנט ככלי ניגוח עיקרי   9
הקבוצות הווהאביות . מקצתם מוצהרים ואחרים מוסווים, בכמה אתרים לכל קבוצה

, www.islamicweb.com או www.albarghothy.netמשתמשות למשל באתרים 
על פולמוס זה בין שתי . www.alhabashi.infoאחבאש משתמשת באתר –וקבוצת אל

  .  Kabha and Erlich, 2006הקבוצות ראו
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 .2003 סק במראהפלישה האמריקנית לעירלנוכח גברה לפולמוס רעיוני הת
מיד עם פרוץ המלחמה הוקם האתר הנחשב היום למוביל באתרים 

 אתר הזיכרון האסלאמי שכתובתו ברשת :האסלאמיים הרדיקליים
www.islammemo.cc .האתר את השאיר  2004–כבר ב, מבחינת תפוצתו

המלחמה מן חדשות פרסם כשהתחיל לבייחוד , מאחוריושאר האתרים 
ד ממקומות שהתקשורת הרגילה התקשתה להגיע אליהם חבמיוו, קאבעיר

   .)65: 2005, הופהאינז ()ה'קרבות בעיר פלוגה(
אך הם ,  הזמןעםכים ומתרבים  הולותרים השייכים לקבוצות אלאה

 .י בריתםעל החשש ממעקב של האמריקנים וב:מאילוץ קשה מאוד סובלים
לתחזק את התפוצה הגדולה שלהם ולבנות לעצמם  מצליחים ינםהם א

 ואילוצים אל. ים בכתובות ובשמותפבשל שינויים תכוקהל גולשים קבוע 
 רק העוקבים מקרוב .לת שלהם להגיע לקהל רחבהיכומצמצמים מאוד את 

  . )66: שם (ואחרי השינויים יכולים להתעדכן בהם ולעקוב אחרי אתרים אל
  

  הבלוגים בעולם הערבי

לא פסחה על העולם  ,ת האינטרנטנושא חדש באפנ, גם תופעת הבלוגרים
אך עם הזמן  ,מערבלעומת הבאיחור אליו סה ננכהיא  אמנם .מוסלמי–הערבי

. אינטלקטואלים ועיתונאים ,בקרב משכיליםמאוד כה לתופעה מקובלת הפ
 התקשורת נאנקת שם, בעולם המוסלמי בולטת התופעה במיוחד באירן

ולנוכח  ,'תקשורת אלטרנטיבית'וגרים נחשבת לתופעת הבל .צנזורה הדוקהמ
רבים בעלי מיומנות כתיבה ושימוש אירניים העובדה שיש משכילים 

לדרך פופולרית ך הבלוג הפ, הן בתוך אירן הן מחוצה לה בטכנולוגיה הזאת
מספרם של הבלוגרים האירניים . תת ובאנגליפרסיב םי אירנילגולשים

 110,000-40,000מהם  , בקירוב700,000–בכיום  ךמוערבאנגלית ובפרסית 
     10.אתרים פעילים

בי אשר א'מהירי מאבו ד–הסופר עבדאללה אלזה בעולם הערבי היה 
ברשת כתובתו ש אתר, ת אתר הבלוג הראשון בשפה הערביתיסד אי

www.serdal.com .ל הביטוי הערבי ש זכויות היוצרים ותאיש זה שמורל
אך הבלוג הערבי  . קרי רישום,'יןודוִתַ'מלשון , 'ֻמָדוָונָה': לוגבשל ה

הכותב עד יתבו ו ,www.salampax.comכתובת מצא בהמפורסם ביותר נ

  
הריאיון  .2006שאן שביקר בישראל בשבוע האחרון של ינואר 'ריאיון עם חוסיין דרח   10

  . 30.1.2006ביום  www.ynet.co.ilהופיע באתר 
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 17ובתקופה זו  ,2004 ועד אוגוסט 2002חייו בבגדד מספטמבר את 
ניסיונו של האיש תועד גם בסרט שהופק  11.כיבוש האמריקניבחודשים 

ובו תיאורים מרהיבים על , 'חייו של בלוגר בבגדד' ואשר נקרא 2005בשנת 
הוא  הבולט בתיאורים .ק לאחר הדחת המשטר הקודםאים בעירהשינוי

שהיו אסורים טקסים , ת של העדה השיעי'טקסי עאשורא'חידוש מסורת 
  . ' שנות שלטון הבעת35במשך 

דבר מבטא אולי וה, 2005-2004התופעה הפכה לנפוצה מאוד בשנים 
מים של הדיונים מרמת ואת חוסר שביעות הרצון של המשתתפים בפור

. נציונלייםוו או מרמת תפקודם של אמצעי התקשורת הקוניון והוויכוחהד
ם עצמ אלה אשר החליטו להקים להם שללמצוא בכתבי נימה זו אפשר

בלי ההגבלות של חוקי עמדותיהם את יכולים לבטא הם שבו  ,בלוג פרטי
ם הרשומים ילוגים הערביבלי העמספרם של ב. מי הדיוןוהמשחק בפור

 אתרים 11בממוצע של הוא עולה  ו4,900 על 2005מבר והפעילים עמד בדצ
 ברשת כתובתוש המצרים  של הבלוגריםדהוקם איגו  במצרים12.ביום

www.egyblogers.com. ם ילאחרונה הוקם גם איגוד לבלוגרים הערב
ארגן איגוד זה . www.arabblogcount.blogspots.com ברשת כתובתוש

לבחירת אתר הבלוג הטוב  BABA פרס'בשם  תחרות 2005בפברואר 
   13.'ביותר

בלה תאוצה בארצות ובחברות יהדבר המרתק הוא שתופעה זו ק
 הפעלה נוקשה של חוקי ן בהשישמדינות מתמשך או ב נמצאות במאבקה

 ומאשימות לאומי–ביןעות אסלאמיות הסובלות ממעקב בתנו או הצנזורה
בר יבנימה זו ד.  המשטרים השונים בעולם בזיוף התכנים התקשורתייםאת

 כשקרא להמוני גולשי ,2006ם בראשית ינואר יאחד הבלוגרים המוסלמ
  : ם לאמץ את השיטהיהאינטרנט המוסלמ

חד מיו והיא אתר אישי ,BLOGבעולם היום נפוצה תופעה הנקראת 
בואו ננצל את השיטה . יום יום את מה שעובר עליך כתובלאפשר שבו 

את הטובה הזאת כדי לשרת את נושא ההטפה לדת האסלאם ולשרת 
כמה מרתק ומופלא לקרוא את מה שכותב האח . כלל המוסלמים

ועה או מכל ארץ מוסלמית פגק או מאפגניסטן אמפלסטין או מעיר
  

כנראה אזרח אחת המדינות הערביות (סיפורו של בעל הבלוג אשר ענה לשם ראאד    11
  .’?Where is Raed‘  הבריטי בכותרתGuardianהובא בעיתון ) ששהה בעיראק

  www.arabblogcount.blogspot.com ראו   12
  . םש  13 
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כפי (חדשות שלהם ה ,ות שלהםהבעי, יום שלהם אחרת על חיי היום
– התקשורת הדום ולא כפי שמעבירה אות,שהם קורים באמת

איך הם  ,איך הם חושבים ,הצרכים ,הדאגות שלהם, )פרצופית
   14. פרויקט נפלאהתאמינו לי זה יהי. מביטים לעתיד

 מה עומד מאחורי הגידול האינטנסיבי בקרב החברות הערביות ותעל השאל
פיל החברתי של המצטרפים החדשים בשנים באינטרנט ומהו הפרו

  : משיב החוקר הופהאינז, האחרונות

בצורה , בשנים האחרונות , הרשת נפוצוישימוש, מבחינה חברתית
 המוביל 30-20בעוד שקבוצת הגיל . מהירה יותר בקרב נשים וצעירים

 פי שניים היה 2003 המשתמשים בשנת קרבבשיעורם (בתהליך הזה 
יות הערביות נמצא ובאיחוד האמיר..] .) [כלוסייהבכלל האושיעורם מ

 משתמשי םנמנים ע 24-15קבוצת הגיל מחברי  שמחצית 2004בשנת 
 ,1998 מהמשתמשים בשנת 4%ו רק י אשר ה,והנשים שם, הרשת

  .)64: 2005, הופהאינז (50% ל2005–התקרבו ב

 ושתי קבוצות חברתיות אלשל אפשר להסביר במאבק אלה את הנתונים ה
 בלי ,שתחרר מכבלי החברה המסורתית באמצעות היחשפות לכלי הבעהלה

פני מפעילי הפיקוח והסייגים ל תהיחשפות פומביהיחשף שיהיה צורך ל
שאנשי העיתונות אפשר גם לומר  וקבוצות אלעל שתי נוסף . םהחברתיי

 להם מגע הדוק השהיאלה והפעילים בעמותות של החברה האזרחית הם 
ניח אם נ. של הצורך המובן לתקשר עם העולם החיצוןנטרנט ביעם רשת הא

 על חופש הןאת ההגבלות של משטרימרגישות היטב  ללושרוב הקבוצות ה
 מצאו ברשת הזדמנות פז לעקוף את וחברי קבוצות אלנבין ש, הביטוי

ידם הכבדה של השלטונות באמצעות את מנגנוני הפיקוח והצנזורה ו
ביטוי רחב בהרבה מחופש נהנים הם תקשורת אלטרנטיבית שבאמצעותה 

  . בכלי התקשורת המסורתייםמזה ש
  

  מהפכת האינטרנט לנוכח האוכלוסייה הערבית בישראל 

 כמיעוט לאומי ותרבותי הסובל ,מצבה של האוכלוסייה הערבית בישראל
נותן לה את , חי בתוכהשהוא  חברת הרוב ה שלדחיקה לשוליממהדרה ו

 אך גם , באינטרנט ככלי אלטרנטיביהמוטיבציה הדרושה לנסות להשתמש
  

  www.islammessage.comעל כך ראו    14
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ככלי העוקף את הגבולות והסייגים אשר מנעו מאוכלוסייה זו להיות חלק 
 לאחר קרוב לשישה עשורים ,מהמרחב שאליו היא שייכת מבחינה תרבותית

  . של ניתוק
האוכלוסייה הערבית בישראל  גורמים בקרב האתרים שנוסדו בידיאת 

אתרי העיתונים : ריות עיקריותקטגוחמש אפשר לחלק ל באינטרנט
אתרי האגודות והעמותות , דיוןובמות מים ופור, אתרי חדשות, הכתובים

  . 'יםבלוגמעין 'ואתרים אישיים  ,של החברה האזרחית

              אתרי העיתונים הכתובים. א

 -  בישראלה הערביתיהאוכלוסי אשר צורכת העיתונים הכתוביםכמעט כל 
ל כ'(ים הגדולים נהשבועו, )'דיד'ג–ר אל'פג–אל'ו 'אתחאד–אל'(שני היומונים 

 'עין–אל' ,'נאס–אל' חדית'( המקומונים ,)'אנוראמאפ' ו'צנארה–אל' ,'בער–אל
ירחוני נשים ומשפחה  ,)'משארף'(ירחונים ספרותיים  ,)'בנק–אר אלב'אח'ו
אשר הכילו בדרך כלל את  הקימו אתרים -) 'ליידי', 'אשראקה' ,'ליילכ'(
ברוב . )יםדמדורים אחמו תופרסומחוץ מ( התכנים של העיתון המודפס בור

כני העיתון המוצגים והאתרים האלה אין באפשרות הקורא להגיב לת
 אשר ,דוגמהל ,'אתחאד–אל'עיתון ה(אלו מאתרים אחדים ורק , ברשת

מאפשרים לקוראים ) ש"המאמרים העיקריים שלו מופיעים באתר של חד
בדרך כלל כי , מסוננותכנראה התגובות גם אז  ;םכני המאמריולהגיב לת

עטם של כותבים פרי  ,אמריםכני המותגובות אוהדות לת ותמופיע
 כתובת האתר ברשת . שלויטאוןבהוא ההמקורבים לזרם שהעיתון 

www.aljabha.org.   

  אתרי החדשות. ב

שעות היום ב של חדשות המתעדכנים זאת יש ארבעה אתריםהבקטגוריה 
 ומנסים להביא את החדשות האחרונות זמן קצר לאחר התרחשות

המתנהל כגוף עצמאי  ,www.arabs48.com אתרה הראשון הוא .האירועים
מכניס ולכן יש מי ש, 'מקאל–פצל אל'תון ים שלו מופיעים בעהתכנימקצת (

בעלי  ,זה מזה גופים שונים אלה אף ש,אותה מטרייהתחת  הגופים את שני
צמודים האתרים ת האחרים הם שלושו, )נפרדיםוחברי מערכת  הנהלות

 ;'פאנוראמא'סמוך לשולחנו של עורך  www.panet.com(מאוד לשבועונים 
www.pls48.net  חריה–חק ואל–צות אל'עיתון הסמוך לשולחנו של עורך', 

האתר החדש ליד  ו; הזרם הלא פרלמנטרי,ביטאון התנועה האסלאמית
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 לע זאת נוסף .)www.assennara.net שכתובתו ברשת ,'צנארה–אל'עיתון 
 בערבית אשר פעל במשך 'עות אחרונותידי'ניסיון של אתר החדשות של ה

 ל ובמקומו התחי,2005והפסיק להופיע בקיץ ) 2005-2001(ארבע שנים 
  . דשות של העיתון באנגליתחלהופיע אתר ה

 על ידי חברת 2002נוסד ביוני  .www.arabs48.comאתר החדשות  .1
ירה את עצמה כחברה עצמאית ללא מטרת  אשר מגד,'לתקשורת' אגואמ'

רואה חשבון מאום (חסין – בין אחמד אבוותמניות החברה מחולק. רווח
וליד , )רבייה'ע–מהנדס מחשבים מבאקה אל(נדא –מחמד אבו אל, )פחם–אל
ר מגדיר את קהל ת הא15.אחריםו) חבר עיריית חיפה, ד מחיפה"עו(מיס 'ח

מרחב הערבי ארצות ה, כלל דוברי הערבית בעולם: ךד שלו כהיע
פני לגדיר אותה האתר  שהכפי, תומשימ. אוכלוסייה הערבית בישראלהו

 היא הצגת מה שקורה בישראל ובשטחי הרשות ,קהל היעד שלו
 ,שה עורכיםיבמערכת האתר עובדים חמ. הפלסטינית מנקודת ראות ערבית

 , בהם הכתבת אלפת חדאד,והם מעסיקים מספר דומה של כתבי שטח
 לענוסף . את חדשות רצועת עזה ולפעמים גם הגדה המערביתת מסקרה

עבודת העורכים והכתבים האתר מגייס מאמרים פרי עטם של משכילים 
מאה אתרים של כ לאתר יש קישור ל16.הערבי ערבים מישראל ומהעולם

 ואתרי אגודות ועמותות של החברה לווייןותחנות  אתרי חדשות ,עיתונים
 כמו כן הוא מצוטט על ידי גדולי .מחוצה לוהאזרחית בעולם הערבי ו

, )מצרים ('אהראם–אל' כמו ,ובאירופההערבי ם במרחב יהעיתונים הערבי
 עמדה 2006בסוף ינואר ). לונדון ('ערבי–קדס אל–אל'ו) לבנון ('ספיר–אל'

מדורים הפופולריים הם לפי הו,  כניסות ליום100,000תפוצת האתר על 
תרבות ואמנות ומדור  ,םי עניינים ישראלי,הכותרת הראשית: זהההסדר 

הוא מסנן ומצנזר תגובות של , לדבריו של מנהל האתר. מאמרים ודעות
הנהלת . 'לא מוסריות'שימוש במילים בקוראים כשמדובר בקללות או 

בלה ממחלקת ההונאה יהאתר התחילה לנקוט צעד זה לאחר התראה שק
מוחים על הבלה תלונה מגורמים בעדה הדרוזית י אשר לטענתה ק,במשטרה

הסינון בעניין . הופיעו בתגובות הקוראיםשדברים בגנות העדה הזאת 
 מאמרים עם תגובות :שלוש שיטות, לפי דבריו של העורך ,נוקטים באתר

מאמרים או חדשות שהתגובות עליהן עוברות צנזורה ומאמרים , חופשיות

  
  .2.2.2006, אחמד אבו חוסיין, ר הנהלת האתר"ריאיון עם יו   15
  . שם   16
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 ,מלוות את עבודת האתרהויות הרבות הרגיש. וחדשות בלי אפשרות תגובה
, ד בכל הנוגע למערכת היחסים הפנימית בחברה הערבית בישראלויחיב

אר 'מים לאחר התקריות האלימות בכפר מעוהביאו לסגירת מדור הפור
תושבים בין ה בין תושבי הכפר בני העדה הנוצרית ו,2004בשלהי שנת 

יות מילוליות וגוששאשר גררו התתקריות , האחרים בני העדה הדרוזית
 את הנהלת והעמיד ונסיבות אל. שלהוב הרוחותוקשות בין שני המחנות 

  17.האתר במצב מביך
כי הוזמן , ר הנהלת האתר"יו,  מעיד אחמד אבו חוסין2005בנובמבר 

לחקירה על ידי שירותי הביטחון הישראליים בנושא התנהלותו של האתר 
  :פריסוכך . והקשרים שיש לו עם המרחב הערבי

בחקירה הוזהרתי מלקיים קשר עם עיתונאים מהעולם הערבי 
 ראש ,והוזהרתי מלפרסם מאמרים של העיתונאי עבאס אסמאעיל

שלטענת החוקרים ,  הלבנוני'סתקבלֻמ–אל'הדסק הישראלי בעיתון 
במישרין  ,לקיים קשר ייואסר על, הוא מזוהה עם ארגון חזבאללה

  18.אתו, או בעקיפין

בעולם  םיישראלההפלסטינים –הערביםכינוי של שם האתר מתייחס ל
עם  .מפלגה זוחברים בבהכרח  ינםד וא"הבעלים שלו מקורבים לבל. הערבי

 והוא נחשב היום ,מפלגה זועם  היטב באתר רמת הזדהות גבוהה תניכרה ז
  . הלאומיתמציג את האוריינטציה לכלי החשוב ביותר ה

תובתו כ ו,'מחסום', יתבעבראח  אתר, מאז פברואר , גםלאתר הזה יש
 כותבים :רבות ומעורבות לאתר זה התגובות .www.mahsoom.comברשת 

 שרה ,קרקסטיין– אמנון רזו כמ,ששפת האם שלהם עבריתאנשים גם שם 
אפשר על אף היותו אתר ש ,זהאתר  .לזר וסמי שלום שטרית–אוסצקי

שונה בהרבה מאמצעי , ד"ינטציה הלאומית של בללזהות בו את האורי
 באמצעות תקשורת תעמולתיים ערביים שהופנו לאוכלוסייה היהודית

 'רדיו עמאן' ו'רדיו דמשק' :תעמולה שקופה ועברית עילגתכני ות
 בו ישו,  מאודהיא ברמה גבוההשל האתר העברית . והטלוויזיה המצרית

מעורבות ותגובות של אתר יש ב. עבריתהאם שלהם ת פ ששןלשו כיעור
רמת אבל  ,שהשמות יהודייםאפשר לראות לפעמים אמנם  .גולשים יהודים

    . יכולה להסגיר את המוצא הלא יהודי של הגולשהעברית

  
  .12.5.2005מיום  www.arabs48.comראו למשל אתר    17
  ). 15 הערה לעיל(ריאיון עם אבו חוסיין    18
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 כאתר 2004 אתר זה נוסד בשנת .www.panet.comאתר החדשות . 2
עורך ם והי הבעלעורכו הוא. 'פאנורמא'ן חדשות המתגבר את אתר השבועו

 13העומד בראש מערכת של , אבר'העיתונאי בסאם ג ,העיתון הכתובשל 
לפי דבריו  ,קהל היעד של אתר זה. עובדי השבועוןרובם  ,עורכים וכתבים

ובשל כך  .הערבית בישראל ראשונה האוכלוסייהבהוא בראש ו, של העורך
 במערכת ,זהעם . י אוכלוסייה זויניענבבמאמרים הוא והדגש בחדשות 

 ממוצע .העולם הערבין אלפי מבקרים ומגיבים מעל מדווחים האתר 
  200,000.19–הוא כ, לפי גרסת בעליו , ביוםהכניסות לאתר

 תגובות פרסוםעורך האתר מציין שהוא מצנזר את התגובות ונמנע מ
נזורה  צם אנשי האתר עורכי,לדבריו. לשמש בסיס לתביעות דיבהעלולות ה

תראה מצד הצנזורה העד כה שום ואכן לא התקבלה , נוקבתעצמית 
  20.כני האינטרנט בארץומחלקות השלטון המטפלות בתמהכללית או 

את המדורים המופנים מונה העורך  ,אשר למדורים הפופולריים באתר
  21.מהגולשים באתרשיעור ניכר ה נמנה משעלשכבת גיל הנעורים 

מסוימת קשור במידה , כפי שהזכרנו ,אתר זה .www.pls48.netאתר . 3
הביטאון של התנועה האסלאמית היוצא  ,'חריה–חק ואל–אל צות'לעיתון 

 במערכת עובדים שני .2004 נוסד במאי אתרה. 1989פחם מאז –באום אל
ות צ'מזכיר המערכת של  ,חכים מפיד–העורך הראשי עבד אל, עיתונאים

.  ועובד אחר המרכז את העבודה הטכנית של האתר,'חריה–חק ואל–אל
ים את ההתרחשויות קרלצדם עובדים שלושה כתבים מתנדבים המס

שמספר הוא דיווח איון עם עורך האתר יבר. בחברה הערבית בישראל
 30,000 עמד על 2004מספרם בסוף שנת : הנכנסים לאתר בעלייה מתמדת

 המדורים 22. גולשים ביום65,000 עמד על 2005ובסוף ,  ביוםיםגולש
 את מסקרהם מדור החדשות ה ,לפי העורך, הגולשיםבעיני המועדפים 

   23.'רמציהונפיבנק הא' המדוראקצא ו–מסגד אל

  
 .4.2.2006, אבר'בסאם ג, ריאיון עם העורך ובעלי האתר 19
  . שם 20
 . שם 21
  . 8.2.2006, חכים ֻמפיד–עבד אל, ריאיון עם עורך האתר 22
 . שם   23
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  :  כך הממונים עליוהובתעודת הזהות של האתר הגדירו

הוא שואף . אתר זה הוא אתר שדן בענייני הפלסטינים בתוך ישראל
רק הממד בו אודות אוכלוסייה זו שאין על  להציג מידע

להכין את ] באמצעות האתר[אנו מתכוונים . חדשותי–האינפורמטיבי
המידה הגדולה ביותר של אינפורמציה הנוגעת לפלסטינים של 

ראינו לנכון להקים מאגר מידע רחב וכולל כדי שיהיה   על כן.1948
א לאקדמאים ולאלה המגלים עניין בנוש, מקור לחוקרים
אנו שואפים ליצור קשרים תרבותיים , כמו כן. 1948הפלסטינים של 

  24.ותקשורתיים עם העולם הערבי

 הם מסכמים, ושלהמערכת  אנשי לדעת ,מייחדים את האתרהאת הדברים 
  : במילים אלה

האתר מתבלט בכך שהוא מציג את הנושאים הישראליים בהעמקה 
מו כן הוא מנסה כ. ולא מסתפק בפן החדשותי בלבדהרחבת יתר בו

אודות הפעילות האסלאמית על להציג תמונה יותר ברורה וכוללת 
תוך הדגשת מקומה של פעילות מ, 1948בקרב הפלסטינים של 

מרכזית זו בכלל הפעילות החברתית והפוליטית בקרב הפלסטינים 
  1948.25של 

ססמה המפורסמת של התנועה נופף ב מינוהמעניין הוא שאתר זה א
–הוא אף מדגיש את הפן הלאומי. 'סלאם הוא הפתרוןהא'האסלאמית 

של ולא ', הפלסטינים'ומזדהה ככלי ביטוי של , הפלסטיני, לוקלי
  . 1948 של ,'המוסלמים'

 כתובתו ברשת .'צנארה–אל'אתר החדשות האלקטרוני של  .4
www.assennara.net.הוא מכיל בדרך . 2006ואר  הוא נוסד בראשית פבר

מבזקי החדשות . עדכונים במרוצת השבועבכלל את התכנים של השבועון 
אך ללא ציון שעת העדכון או יכולת להרחיב , בסרט חדשות רץנמסרים 
 ,נראה שהוא מתעדכן פעמים אחדות ביום. בזקי החדשותאודות ממעט על 

 שעורכו הוא מצויןאתר ב. תקרב לאתרי חדשות רגיליםהמאך לא בקצב 
מופיעים לעתים קרובות  בדברי העורךאכן ו, עורך השבועון לוטפי משעור

  
לפרטים נוספים ראו . ?'מי אנחנו 'כך כתוב בתעודת הזהות של האתר בכותרת   24

www.pls48.net.  
  . שם   25
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אין  , בגלל היותו אתר חדש26.אותו שבועמשבועון הקטעים מדברי עורך 
 . פרופיל הגולשיםעל גלישה או שיעור הנתונים על  מונים עליומל

כתובתו  .'ר"מדא'האתר של המרכז הפלסטיני למחקרים ישראליים  .5
נקרא והוא  www.almash-had.madarcenter.org : היאברשתזה אתר של 

בעריכת  2001הוא התחיל את הופעתו באפריל . 'ליאראאס–משהד אל–אל'
הפתאומי לאחר מותו . יהירב'ע–נאיים מבאקה אל'מחמד חמזה עהמשורר 

 היום הסופר והמבקר הספרותי אנטואן אותו ךעור ,2004של האחרון ביוני 
 ,ידי אריאל שרוןבצו חתום קיבל העורך החדש  2005בדצמבר . עכומ שלחת

אתר  ב27.המונע ממנו לצאת את הארץ למשך שנה, בתוקף היותו שר הפנים
ואלה , חדשות פרשנות לפרקיובעיקר תרבות מדור , מאמריםגם זה יש 

   28.שעות 36-24 כלב מתחלפים

6. arabynet כגרסה 2001בשנת  אתר זה הוקם .'ידיעות אחרונות' של 
קהל היעד שלו . 2005והמשיך לפעול עד קיץ  'ידיעות אחרונות'הערבית של 

. עבריתההגרסה הערבית אינה זהה לגרסה . ם במרחביהיה הגולשים הערב
שפות חאולי כדי להימנע מהי, ספורטר מדור  חַסערביתגרסה הב, למשל

ר ירושלים "המתנהלת בגרסה העברית בין אוהדי בית' לחמת המיליםמ'ל
גולשת בדרך כלל מתחום היריבות המלחמה , נין'אוהדי איחוד בני סחבין ו

אם לא תמיד ברור . פסי ההכפשות וההשמצות הלאומיותאל הפוליטית 
אבל , ירדןבם או יהוא ערבי ישראלי או ערבי בשטחים הפלסטיניהמשמיץ 
 נימת .עיתון היו יהודיםב םכותביהרוב . ים מזדהיםאנשהלפעמים 

הנוסח העברי מזכירים מאוד את ן נולוגיה והתרגומים מיהטרמ ,הדברים
–אל' ו'יום–אל'הגישה ואת נימת הדברים של עיתוני הממסד הישנים 

גישה  מומחשת הו באתרמהמאמרים שהתפרסבמקצת  29.'אנבאא
ל מיכאל אסף וגדעון המזרחנית המתנשאת המוכרת לנו ממאמריהם ש

עיתונאים שהיו פעילים במחלקה הערבית בסוכנות היהודית  (ויגרט
 אסף ;י לאחר הקמת המדינה"בתקופת המנדט ובמחלקה הערבית של מפא

  
  .  10.2.2006מיום  www.assennara.netאו למשל אתר ר   26
  .  25.12.2005מיום  www.arabs48.comל כך ראו ע   27
  .    9.2.2006, אנטואן שלחת, איון עם עורך האתררי   28
  . 2002, בהאכ   29
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 ובמאמר. ללו בשני העיתונים ה)'דבר'העיתון  היה גם אחד העורכים של
   :כתב המזרחן גיא בכור) 27.3.2002 ('ישראל בראי הערבים'

מה הסעודית משקפת את המצוקה הקשה והאמתית של היז
איך אפשר לתאם בין הכעס בגין הצלחת האחר ובין הצורך : הערבים

   .לבנות יחסים אתו בצורה שתאפשר את ההצטרפות לעולם המחר

למי . 'המחר' או את 'העולם הרחב' בכור אתלדעת מייצג לא קשה לנחש מי 
  : אומרהוא ממשיך ו, טיב להבין את המסרישלא ה

 .אחת מהמדינות העשירות בעולם ,ישראל היא מדינה מצליחה
 והיא שווה את כל ,פאדהיתנהכלכלה שלה משגשגת על אף האי

 . היא חלק מהמגזר המתקדם בעולם.כלכלות שכנותיה ביחד
היא .  באף מדינה ערביתינןשולטים בה החירות והדמוקרטיה שא

ישראל מגשימה ..] .[הטכנולוגי שלה את העתיד  מהווה עם כל הכוח
 ,כך. לעצמם אך אין ביכולתם לעשותאת כל מה שרצו הערבים 

אינם , הם מגלים שהם עניים ושוליים, ים בישראלנכשהם מתבונ
  . הטכנולוגיה והעתיד, יכולים להשיג את הגלובליזציה

שופע מושגים מאמר ה, לצד הערבית העילגת וטעויות הדפוס והניתוח
שבעיניהם ו, תמש המזרחנים שהוזכרו לעילומונחים שבהם הרבו להש

בין  ,פיגורבין בין קדמה לבבירור ישראלי מבחין -המאבק הערבי
מדי פעם בפעם . חושךבין  ואפילו בין אור ל,דיקטטורהבין דמוקרטיה ל

ת  את הערביּו'להבין'בניסיון ניסה בכור לחפות על גישות ועמדות יסוד אלו 
אך . שולטת בישראלהל ממשלת הימין  באמצעות ביקורת ע,תוהפלסטיניּו

סובל אף  ופעמים ,חסר משמעות ,חיפוי זה נראה ברוב המקרים שקוף
  כך עשה למשל במאמרים שכתב( פנימיים בלתי מובנים םמניגודי

מר שהתכנים של ו לישה עם ז). 22.3.2002– וב14.3.2002–ב, 7.3.2002–ב
קרב בישראל וקרב האוכלוסייה הערבית בב תגובות רבותהאתר זכו ל

הגיבו  ,'חומת מגן' מבצעבימי  ,2002 באפריל .הערביאוכלוסיית המרחב 
הם . מתוך המצור ynetכנים של תלרצועת עזה ממהגדה המערבית ואנשים 

קשו לנתח את י מאמרי המזרחנים שבבעיקר עם, התווכחו עם הכותבים
ים  מסיבות השמורות רק לממונ,2005בקיץ . התהליכים בחברות הערביות

ובמקומו מופעל היום אתר , הוחלט להפסיק את הפעלתו ,על האתר
   .באנגלית' ידיעות אחרונות'החדשות של 
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  מים ובמות דיון ופור. ג

 ,פועלים במרחבהמים גדולים ואת בפורזמשתמשים בכלי עושים ן המרבים 
או , www.2n2n.comשכתובתו ברשת ', ערבייה–בואבה אל–אל'כמו אתר 

, ספינת הגאולה', את'נג–ספינת אל'ו' ליין–ןאסלאם או'באתרים האסלאמיים 
מים הדנים ביחסים ובאתר זה יש פור; www.annajat.org ברשתשכתובתו 
מים ו ופור, סונים ושיעים,אומת האסלאםם העיקריים ברכיביהבין שני 

מתדיינים בדרך כלל כערבים אינם  המתדיינים כאן .אינטרנטלחביבים ותל
נחש לאפשר –אי;  אלא כחלק מקבוצות הדיון הרעיוניות,פלסטינים בישראל

גולשים מתדיינים גם בבמת הדיון כמה . זהותם אלא אם הם מזדהים כךאת 
בפורום זה  .www.palestinianforum.netהפלסטינית שכתובתה ברשת 

, הפליטים,  כמו הזהות,מתקיימים דיונים ערים בכל הנוגע לעניין הפלסטיני
פלסטיני והיחסים של הפלסטינים -אפשריים לסכסוך הישראליהפתרונות ה

  . םיעם שאר העמים הערבי
מהווים אטרקציה לגולשים הערבי ההמרחב ן יש אתרים אחרים מ

 ברשת וכתובתו , כמו אתר המיועד רק לנשים,מישראלם יערבי
www.bnat.com;  הצבע . 'לנשים בלבד'בפתח אתר זה מתנוסס המשפט

במות  ,ושם מתנהלים דיונים בעניינים נשיים, הוא ורודננטי באתר יהדומ
   .תחביבים ועניינים מגוונים אחרים, יותוהיכר

 ,קיתאטן העירס יש אתר שהבעלים שלו מכורדיואתרים אל לענוסף 
ביחד נגד האלימות 'והוא מגדיר את עצמו כאתר שמאלני חילוני שכותרתו 

הדיאלוג 'קרא נהאתר ואכן . ' ביחד למען דיאלוג תרבותי,והקיצוניות
תר זה כותבים אנשי בא. www.rezgar.comוכתובתו ברשת ', התרבותי

יחזקאל (קי איהודים ממוצא עירגם ובין היתר , שמאל מרחבי המרחב כולו
 ,א זעאתרה'רג(ש ותנועות שמאל אחרות "יהודים וערבים אנשי חדו) מן'קוג

ביקורת נוקבת על יש בתכנים של האתר ). ראייסי ומיכל שוורץ'ברהום ג
את שבט  חוסכים נםאים כותביוה, )כולל ישראל(תפקוד המשטרים באזור 

   30.המדיניות שלה באזורמארצות הברית ומביקורתם גם 
, םים ישראליימתקיימים באתרים ערביהבמות הדיון למים וואשר לפור

)  אשר סגר אותם בינתיים,arabs48–חוץ מ (ללוברוב אתרי החדשות ה
סוגיות הנוגעות במתקיימים פורומים הדנים ברוב תחומי החיים ו

 panet מים באתרופעילים במיוחד הם הפור. בית בישראללאוכלוסייה הער

  
  .www.rezgar.comפרטים נוספים ראו ל   30
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 31.מושך תשומת לב מיוחדת בעיקר של הצעיריםה', פאנוראמא'של העיתון 
הוא  ובין היתר ,שבו מוגשים שירותי אינפורמציה' יא הלא'האתר גם יש 

 כתובתו של האתר ברשת ;מתקיימים בחסותוהמים וגם מפנה לפור
www.yahala.com.  

  החברה האזרחית אתרי העמותות והאגודות של. ד

 בבניית חברה אזרחית ערבית ותעוסקהואגודות יש אתרים של עמותות 
העוסקת בזכויות האזרחיות של  עדאללהאגודת ייחוד ב, בישראל

 .www.adalah.orgאתר ברשת הכתובתו של . האוכלוסייה הערבית בישראל
בתה ו שכת,אגודת הארבעים לכפרים הלא מוכרים :אגודות אחרות

www.assoc40.org; הנאבק על שוויון בין ערבים ליהודים , מרכז מוסאוא
מוסד הערבי לזכויות ה ;www.mossawacenter.orgשכתובתו , במדינה
', אה'אתג' איגוד העמותות הערביות ;www.arabhara.orgתו תוב שכ,האדם

אשר  ,אגודת הבית הפתוח להומוסקסואלים ,www.ittijah.orgו שכתובת
,  מודעות לעניין רגיש זה בחברה הערבית המסורתיתדואגת לפתח

 :בשלוש שפותמוגש  והחומר באתרים אל .www.alqaws.orgשכתובתה ו
  . ערבית ואנגלית: לפעמים רק בשתי שפותו, ואנגלית עברית ,ערבית

תובתו שכ', העקורים ההגנה על זכויות ועד'הוא אחר מעניין  אתר
 זה מייצג את אוכלוסיית פליטי הפנים אתר. www.ror194.orgברשת 

מעלה דיונים על הוא  32.'נוכחים נפקדים'אלה המכונים בישראל או 
נושאים בדעות יף החל לקשר בין קרובים ול,מנסה לאתר פליטים, פליטים

פורמציה על הכפרים ננסים לרכז אי באתר מ.בוערים בעניין הפלסטיני
הפליטים ,  את שם הכפרקלידיםמ :1948ם שנהרסו בשנת יהפלסטיני

על מה  עדויות כתובול להוסיף את הפרטים שלהם,  אליויכולים להיכנס
היא בו השתתפות של האנשים הו, מאודמקיף זה מעניין אתר . '48–שקרה ב

  
 . יאיון עם העורך והבעלים של האתרר   31
וס זה היא משמעות סטט. ו סטטוס מוזר מאוד שכמעט אין שני לו בעולםזה   32

היא בחזקת ,  מן האוכלוסייה הערבית בישראל25%–ששיעורה כ, שאוכלוסייה זו
כי הם אינם מתגוררים בכפרים או בערים שגרו בהם לפני פרוץ מלחמת ', נפקדים'

ועל כן הם אינם יכולים לממש את בעלותם על נכסיהם במקומות ,  ובמרוצתה1948
את על אף היותם אזרחים ישראלים לכל וז, )מבנים וכדומה, קרקעות(המוצא שלהם 

פליטי (גם אם הם מתגוררים קילומטרים ספורים מכפרי המוצא שלהם ; דבר ועניין
 ). כדוגמה, צפורייה המתגוררים בנצרת
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, אמריקה ב,ירופהמקרב התפוצות הפלסטיניות בא גם, מרחבי העולם
  . מחנות הפליטים ממדינות ערבמגם אוסטרליה ובקנדה וב

  ' מעין בלוגים'אתרים אישיים . ה

קיימת תופעת , עולםהשאר אוכלוסיות בכמו  ,בקרב האוכלוסייה הערבית
, אמנים ושחקני ספורט ,חוקרים ,עיתונאים, האתרים האישיים של סופרים

 הנחשבת , הוא שתופעת הבלוגאך המפתיע. נפורמציה מפורטתיאובהם 
היום לתופעה חמה בארצות מתפתחות או בקרב מיעוטים אתניים 

מעט יש  .בקרב אוכלוסייה זודיה אינה מוכרת , הנאבקים למען שוויון
ערים אינם אף שבעליהם כנראה ', מעין בלוגים'שהם מאוד אתרים אישיים 

, רבייה'ע–אל מבאקה ר פארוק מואסי"דוגמה טובה הוא האתר של ד. לכך
 שכתובתו ,אתר זה. מכללות כמהסופר ומשורר ומרצה לספרות ערבית ב

 ומאז היווסדו ,2004הוקם בשנת  ,www.faruqmawasi.tripod.comברשת 
כותב שם ר מואסי "ד. כניסות ביום 70-60 בממוצע , כניסות21,532רשם 

על על שאלות וומו ימדי יום במשיב כמעט או  ת או מתווכחהתרשמויו
ספרות להערות של גולשים מכל רחבי העולם בנושאים הנוגעים ללשון ו

מצבה המיוחד של האוכלוסייה הערבית בישראל בגם  ונוגע, ערבית
ר מצלח כנאענה "באתר אחר המנוהל על ידי ד. יחסיה עם המרחב הערביבו

 האתר יבעלכותב , www.jalili48.comברשת וכתובתו  ,מעראבה שבגליל
. 1948ם שנהרסו בשנת ירשמי ביקוריו התכופים בכפרים הפלסטיניאת 

המלווים בדרך כלל בתמונות ובתמליל של שיחות שהיו לו עם , ורשמים אל
וצות זוכים בדרך כלל לתגובות של פליטים מהתפ, כפריםהעקורים מ

הוא ' בלוג'מה שעלול למנוע מאתנו להגדיר את האתר כ .הפלסטיניות
אפשר לראות ובכל זאת . מעדכן את אתרו ובעליהתדירות הלא רציפה ש

   .לכךער בהתנהלות שם התנהלות של בלוגר בלי שיהיה 
   

  סיכום 

ת המיעוט הלאומי הערבי בישראל משכילה ישאוכלוסיאפשר לומר אפוא 
ה כלי תקשורתי בוהיא רואה , של האינטרנטהמקיפה להשתלב במהפכה 

סבלה קשיים ואילוצים שאוכלוסייה זו התמודד עם לשיכול אלטרנטיבי 
במסגרת . שקדמה לה לוויין ומהפכת האינטרנטיתלפני המהפכה המהם 

חייבת אוכלוסיית המיעוט הלאומי הערבי בישראל  הייתה ואלאילוצים 
הצנזורה של ידי  היטב על רים ומבוקלצרוך כלי תקשורת מפוקחים
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את מהפכה זו של שימוש הולך וגובר באינטרנט שבה ומיקמה . הממסד
השפה , השפה הערביתבו  ש,מרחב הערבי הרחבבהזאת אוכלוסייה ה

, השגורה בפיהם של רוב צרכני התקשורת באוכלוסייה הערבית בישראל
הם  וקודי התרבות הערבית של אותו מרחב ,ננטיתיהיא השפה הדומ

   .ואליותר לצרכנים בהקודים הדומיננטיים הנהירים 
צרכני התקשורת האלה עם כלי ל דבר זה נתן את אותותיו בקשר ש

 ם שלנוכח הצפת. ההתקשורת בעברית ועם התקשורת הישראלית בכלל
 אפשר לומר כמעט ,הבתים הערביים בכלי תקשורת דוברי ערבית מהמרחב

 הרואים צורך בצריכת תקשורת אלהשיעורם של שחל כרסום בבוודאות 
להניח שהקשר עם התקשורת גם אפשר ה ועם ז. בשפה שאינה שפת אם

 וזאת בשל השתרשות מנהגי ,באופן מוחלטאינו ניתן לניתוק העברית 
 ובשל חוסר יכולתה של התקשורת ,צד אחד מ,ובכלי תקשורת אלשימוש ה

מדינת  נושאים מסוימים הנוגעים לחיים השוטפים בסקרהמרחבית ל
  .צד אחר מ,יחסי רוב ומיעוט ודקויותיהםלו ישראל
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  המסורתיקץ העיתון המודפס
על העיתונות המקוונת עיתונות ב גורמים מאיימים

  המודפסת המסורתית

  ווילציג־שמואל ליימן
                                                                                                                   

  
  מבוא

בתחילת אשר חדש  וםדימים היינו עדים להמונהבהיסטוריה של תקשורת 
  למשלהדפוס. כך נדמהלפחות או  ,ממנוותיק  וםלחסל מדי םאיי דרכו

ערערו לגמרי גם הפקס והטלפון ; עשוי קלףההיד  החליף לחלוטין את כתב
שידור קטעי רדיו ( Podcasts– ה,3MP– ה,התקליטור ;בטלגרף את הצורך

של תפסו את מקומם של התקליט והדיגיטליים ודומיהם  )תוצרת עצמיתמ
שרד המסורתי המודפס  העיתון בה בעתמנגד ו 1.)אודיו ווידאו(הקלטת 

  
 .2006ר זה אוחזרו לאחרונה באפריל  אתרי האינטרנט המופיעים במאמכל   *

אפשר לטעון . תקשורת' מכשיר'לעומת ' מדיום'לא כאן המקום לדיון מעמיק ב   1
מאחר שההבדל העיקרי ביניהם הוא ,  מדיומיםאותםשהתקליט והתקליטור הם בעצם 

. לעומת זאת לטלפון ולפקס תפקידים שונים מזה של הטלגרף. קציונליטכני ולא פונ
 מאפשר i-Pod–ה, שלא כמו התקליט, למשל. ובכל זאת ההבחנה אינה כה פשוטה

המכשירים הדיגיטליים מאפשרים שינוי , שלא כמו הקלטת; ולא רק השמעה, הקלטה
ן אין לטעון באותו האופ. בסדר ההשמעה ואף העברת הקול בלא לשחוק את איכותו
חדש ' מכשיר'ושהוא רק , שהעיתון המקוון הוא אותו מדיום כמו העיתון המודפס

  ווילציג–אביגדור וליימן–כפי שמציגים כהן. למילוי אותן פונקציות חדשותיות
)Cohen-Avigdor and Lehman-Wilzig, 2007( , תפקידים עשרותלעיתון המקוון כמה 

, אין מדובר בהחלפת פורמט אחד במשנהו, כך. יחדשים שאין לעיתון המודפס המסורת
אך אפילו אין מקבלים .  בשינוי מהותי בהגדרת העיתון- כפי שיוסבר בהמשך -אלא 

מאמר זה אינו דן בשאלה בדבר החלפת , את הטענה שמדובר בשני מדיומים שונים
בין . אלא בהחלפת העיתון המודפס המסורתי בעיתון המקוון, מדיום אחד במשנהו

העניין כבד משקל מהבחינות , דובר בשינוי מכשיר ובין שמדובר בשינוי מדיוםשמ
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אם כי (הקולנוע החזיק מעמד ; חדשות הרדיו והטלוויזיהלאחר הופעת 
–חדכתבי עת ; הטלוויזיהלאחר הופעת הסרטים על מרקע ) נחלש משהו

ם של טלוויזיה לא טבעו בעול) וכמוהם הטלוויזיה הרגילה(נושאיים 
ובינתיים מעמד הספר הקלסי אינו מעורער ; קהל ערוצי ומפולח–בכבלים רב

  .שמע או הספר האלקטרוני על ידי ספרי
תופס תאוצה בעולם המערבי  - האינטרנט - ן החדש התורוםהמדי

המסורתי המודפס נשאלת השאלה אם העיתון  2.תקדיםחסר בקצב כמעט 
–גם מטה האינטרנט הואש היות ,ינטרנטיכול לשרוד למרות קיומו של הא

כגון , ים אחרייםפרתס ומיםמדידרכה  להעביר במה שאפשר(מדיה 
יכולים לחקות הביצועים בעל (מדיה –וגם מולטי )רדיווטלוויזיה , היטלפונ

טקסט , וכתבי עתכגון טקסט ותמונות של עיתונים , סוגי תקשורת אחרים
–כמו בשיחות בין[ט 'צוקוון פורום מ, ]כמו באיגרות אישיות[ל "בדוא

   !היא לא ולאמאמר זה משמעית של –תשובתו החד .)]אישיות וקבוצתיות
שכן , מסוכנתהיא תשובה קשורה לעתיד השאלה  לעתשובה נחרצת 

בעולם כה דינמי . לשוטיםרק הנבואה ניתנה  בית המקדשחרב  מאז כידוע
התפתחות כלומר איזו , לד יוםמה יֵלדעת אפשר –אי כעולמנו היום
ברם .  את כל התחזיותותשנהע יתמורה חברתית תופאיזו טכנולוגית או 

                                                 
 

עיתון 'השימוש במונח ). קרי הדמוקרטית(החברתית ואף הפוליטית , התקשורתית
הרי עיתון מודפס . נעשה במודע ובמכוון' עיתון מודפס'ולא במונח ' מודפס מסורתי

צגת התכנים הן בדרך השגת  הן מבחינת ה-המעלה את תכניו במדויק באינטרנט 
. למרות הבמה הטכנית השונה' מסורתי' גם הוא יכול להיחשב -החדשות וכתיבתן 

ראו (בתחילת דרכם של העיתונים המקוונים זה בדיוק מה שקיבל הציבור , ואכן
', הניו יורק טיימס'כמו , יש עיתונים). בהמשך על תסמונת המראה האחורית

כוש מינוי למהדורה המודפסת ולקבלה אלקטרונית על הממשיכים להציע לקוראיהם לר
אלא מכנים את המהדורה , בהקשר זה' אינטרנט'הם אינם משתמשים במילה . הצג

עיתון , כך). The NY Times Electronic Edition(' המהדורה האלקטרונית'המקוונת 
ן רק כשמשהו בו שונה באופן ניכר ומשמעותי מן העיתו' חדש'מקוון הוא מדיום 
, בתדירות הפרסום, אלא גם בעיצוב שלו,  לא רק בתשתית הפיזית-המודפס המסורתי 

  .בעלות רכישתו והשימוש בו וכן הלאה, ביחסי הגומלין עם קהל הקוראים
 מבתי האב כעשר שנים לאחר תחילת 90%–בארצות הברית חדרה הטלוויזיה לכ   2

י האב המחוברים היום שיעור בת. שיווקה בסוף שנות הארבעים של המאה העשרים
רשת שיש בה ִמנשקי  (www שנים אחרי הופעתו של 13, לאינטרנט בארצות הברית

בניו , )השביעי בעולם (68.6%–מגיע ל, 1993בשנת ) גרפיקה וטקסט משולבים זה בזה
 67.9%ובקנדה הוא עומד על , )מקום ראשון בעולם (76.3%זילנד השיעור עומד על 

  . 50%–ישראל טרם עברה את קו ה ).Top 30 Countries, 2006) (מקום תשיעי בעולם(
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 ,במראהו ובתפקודו, בעתיד העיתון המקווןבהרחבה מאמר זה אינו עוסק 
אם העיתון השאלה היא . אם כי הרת גורל,  למדיאלא בשאלה צרה

 אלא של ראיית , אין זו שאלה של חיזויילדעת .המסורתי ישרודהמודפס 
יוכח כי , קיימיםההתופעות את את הגורמים ואציג כש, רוצה לומר. דהנול

  . המסורתי לא ישרודהמודפס  העיתון :למסקנה אחת ויחידהמובילים כולם 
מזהירים אותנו ש ,endismשל  הגישהמזו אינה באה  תחזית–עמדה

עומדים על שני המחברים . בצדק, )Brown and Duguid )2000 מפניה
 אשר ששים ,)אוהבי טכנולוגיה( של לא מעט טכנופיליםההתלהבות היתרה 

,  המשרד-כלשהו מוסד חברתי פו של בהתלהבות יתרה לנבא את סו
טכנולוגיה החדשה ה–המצאהה– בעקבות התגלית-' האוניברסיטה וכו

 על תופעות נת נשעישלהעיקרית  נההטע.  לאוויר העולםזה עתההגיחה ש
ברור .  הוא מרכזי-  גורמים-ם  ולכן השימוש בלשון רבי,רחבות היקף

היה , המסורתיהמודפס על העיתון  רק גורם אחד או שנייםשאילו איימו 
 ומים כפי שעשו מדי, ימצא את הדרך להתגבר עליהםואסיכוי סביר שה

 וכפי שעשה הוא עצמו במאה העשרים עם הופעת הרדיו ,לפניו יםאחר
ביותר של גדול ר מדובר במספ, אולם כפי שיובהר בהמשך. והטלוויזיה

המודפס לא יוכל העיתון ,  כמה מהם יתבטלו ויתבדואפילו. עוינים גורמים
  .המסורתי להתגבר על כולם

חלק ניכר מהגורמים המאיימים על העיתון , בהמשךשַאראה כפי 
ת העיתונאות כמקצוע וכשירות וחלשיהבשל המסורתי עושים זאת לא 

התפקידים מקוון למלא את היכולת של העיתון הבעקבות אלא , לציבור
וחשוב  .מהירה וזולה יותר,  בצורה יעילההמסורתיים של העיתון הקלסי

המודפס   שהעיתוןהעיתון המקוון יכול למלא תפקידים חדשים :לא פחות
ניתוח הגורמים לחיסול , אחרלשון . למלאם הוותיק אינו מסוגל המסורתי

נאות ולא רק בצורת תמורות בעיתועל ההעיתון המסורתי גורר גם דיון 
 ]איום[ו'את המילים  היה להוסיף אפשר  זהכותרת מאמרל, כך. העיתונים

. קרי שיטות העבודה המסורתיות של העיתונאי', המסורתיתעל העיתונאות 
לחכות בה ייאלץ טיפול מעמיק ו, בסוגיה זוזה אעסוק ברפרוף במאמר 

  .למאמר אחר
אינו  סורתיהמודפס המחיזוי סוף העיתון : הערת פתיחה אחרונה

 השלכות רבות שלסוף כזה תהיינהברור .  אלא אמפירית,קביעה נורמטיבית
 לדון אין אפשרותמאמר זה ב אולם - לטוב ובוודאי גם לרע -על החברה 

המודפס אפילו נסכים שהיעלמות העיתון  ,ובכל זאת. בסוגיה חשובה זו
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ות והתופעות  המגמלנוכחהרבה לעשות אפשר –אי, רצויהאינה  סורתיהמ
  3.שתוצגנה להלן

  
  רקע תאורטי

עובר תהליך , ביולוגית ואכל ישות חברתית על כמו , תקשורתעל אמצעי ה
; 2003, ווילציג–אביגדור וליימן–כהן(' מחזור חיים'לכנותו שאפשר 

Lehman-Wilzig and Cohen-Avigdor, 2004 .( מורכב משישה  זהמחזור
, צמיחה, חדירה לשוק, ידהל -חמשת השלבים הראשונים : שלבים

 : שלוש תוצאות אפשריותשיש לו,  השישישלבוה - התגוננות, התבגרות
  . היעלמותוהתכנסות , הסתגלות

 מאחר שישנם ,אין חוקיות במשך הזמן של המחזור מתחילתו ועד סופו
  המשתנההראשון הוא. שלושה סוגי משתנים כלליים המניעים את התהליך

כפי שיש . האמצעימיקה הטכנולוגית הפנימית של  הדינדהיינו, האנדוגני
 ומיםמדייש כך , אנשים הנולדים עם יכולות פוטנציאליות גבוהות מהרגיל

 יםאחרלעומת , )כמו הרדיו(חסינות וכוח אינהרנטי גבוהים  יבעל
, לדוגמה(להסתגל לתנאים סביבתיים משתנים  ם וביכולתםבכוח יםמוגבלה

  אתאנדוגניים אפשר למנות לא רקהם משתניהבקטגוריה של ). הטלגרף
נים ּפְן המ 'מחבלים' אלא גם שחקנים אנושיים ה,הפוטנציאל הטכנולוגי

  .  החדשוםבפיתוח המדי
מגמות הולחצים ה דהיינו, האקסוגניהוא המשתנה המשתנה השני 

, בחברה, בכלכלה, קהפוליטיבאלה מקורם של . עצמולאמצעי מחוץ ש
כל התחומים . )האידאולוגישל התחום למ(אחרים בתרבות ובתחומים 

 ים עם ומתמודדה צומח ב החדשוםהמדיש מעצבים את הסביבה האלה
 700–כ ו400–הומצא בסין כש , הדפוסאימובהקת הדוגמה . ן הישוםהמדי

 אולם Briggs and Burke, 2002: 15(.4( גוטנברג  המצאתו של לפנייםשנ
כל אחד (אידאוגרמים  60,000 -הדפוס לא התאים לשיטת הכתב הסיני 

,  באירופה החדשהעולם נאלץ לחכות עד לפיתוח ולכן -) אחתלה ימסמן מ
  .  אותיות בלבד26ת של "בי–ף"אלשבו יש 

  
השלטון יכול , עומד לקרוס) אפילו בבעלות פרטית(אמנם כשמוסד ציבורי חשוב    3

ברם במקרה שלפנינו כמעט כל מעורבות שלטונית של ממש . לעשות מאמץ להצילו
  .והיא חמורה לא פחות מהתופעה עצמה, כרוכה באיום על הדמוקרטיה

בגודל עמוד שנחרט ' בלוק' הומצא דפוס של 800בשנת . דבר קרה בשני שלביםה   4
' הדפוס הנע'באמצע המאה האחת עשרה פּותח . כולו לשם הדפסת עמוד שלם

)movable type :( כל אידאוגרם) ויחידת הדפוס שלו) 'אותיות'בשפה הסינית אין.  
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מאבק תחרותי בין : שני הראשוניםאת המשתנה השלישי הכללי משלב 
לרוב להצר את  מנסה וותיקך שהכ,  הוותיקוםמדיהחדש לבין ה וםהמדי
 למצוא מרחב מחיה ומרחב תמרון המנס ו מצדהוז, החדששל  וצעדי

 גישה זו יוצאת Carey, 2005: 446(.5 (התקשורתית הקיימתסביבה ב
 No medium has its meaning or existence alone, but‘: זאתה תובנההמ

only in constant interplay with other media’ (McLuhan, 1965: 26) .
אלא , םלעצמהם המשמעות או הקיום כש אין וםשום מדיל: הווה מתרגם

             .ים אחרםמיומדיבינו ובין  יחסי גומלין תמידייםהינתן רק באך ו
אך אינם (במידה מסוימת שני סוגי המשתנים הראשונים מקבילים 

אסכולת . לתאוריות הדטרמיניזם הטכנולוגי והדטרמיניזם החברתי) זהים
 על יםמשפיעהמדיומים ידה הדטרמיניזם הטכנולוגי שואלת באיזו מ

הם  וגם כיצד ,)סוגיה חשובה אך שולית לנושא מאמר זה(החברה 
 אסכולת הדטרמיניזם לעומתה. מתוך כוחות גנטיים פנימייםמתפתחים 

בדיוק הסוגיה  ;וםהמדיהחברתי מדגישה את הצרכים של החברה בעיצוב 
   .שמאמר זה עוסק בה

אמצעי  :היבט חיוני' חברה'אולם בדרך כלל נעלם מהמושג הרחב 
דטרמיניזם ה'לכנותה שאפשר  - גישהנובעת המכאן . תקשורת אחרים

מחד : של שתי האסכולות הקלסיותמרכיבים מורכבת  ה-' תקשורתיה
 ,חדש וםמדיטכנולוגיה משופרת של  לעומת ן ישוםמדיגיסא טכנולוגיה של 

חינה מב(חזקים  מאמצים - ןהיש וםהמדישעושה מאמצים המאידך גיסא ו
חוקיים ,  להעמיד מכשולים רגולטוריים- )פוליטיתמבחינה כלכלית ו

הספרות המדעית אינה נותנת להיבט המאבק . הצעיר ום לפני המדיומהוכד
טכנולוגי המשקל שהיא נותנת לדטרמיניזם התקשורתי את אותו –הבין

  
. מכריע להתנהגות הבורסההדבר מזכיר את הניסיון של כלכלנים לעמוד על הגורם ה   5

אסכולה אחת מדגישה את חשיבותם של הגורמים הטכנולוגיים המניעים את 
אסכולה אחרת . הפעילות הכלכלית ובעקבותיהם את שוק המניות הקפיטליסטי

לא 'לטענתה אם מתרחשת התפתחות . מאמינה בשיווי המשקל הטבעי של הבורסה
קאים המפקחים יתר על המידה על פוליטי: הגורם לכך הוא חיצוני', רציונלית

גורמים דתיים ואידאולוגיים אחרים המפריעים למשק לפעול באופן טבעי , הנעשה
  - בבורסה' שחקנים'ה: ברם לאחרונה הגיעו חוקרי הבורסה לתובנה חדשה. ועוד

מתייחסים יותר להתנהגות של עמיתיהם משהם  - משקיעים וכדומה, יועצים
כלומר בלי . חברתיים–טיביים טכנולוגיים או פוליטייםמתייחסים לגורמים אובייק

אפשר להבין את –התייחסות למאבק המתמיד בין המשקיעים לבין עצמם אי
  .Ball, 2004: 204-221ראו . הדינמיקה של שוק המניות
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דרך עוד מאמר זה שואף להציג   מבחינה תאורטית.חברתילדטרמיניזם הו
  .ת התמורות בעולם התקשורת הנזיל והדינמילהבין א

המסורתי יש להתמקד בשלבים המודפס קץ העיתון ב כדי לדון
השלב (התגוננות ה: מחזור החיים של התקשורתדגם האחרונים של 

בטרם אך ). השלב האחרון(הצלחתה )–אי( מידת  קרי,ותוצאותיה) החמישי
להבהיר שיש  עליי, החדש וםלמדיהוותיק  וםהמדיבמאבק בין אדון 

לעתים האיום יכול . אחרות שמקורם בזירות ן הישוםהמדיאיומים על 
עלול לפתח מדיניות  וםהמדיכלומר שחקן חדש מתוך , לבוא דווקא מבית

  היא אולם,בטווח הקצרהמסוים הזה טיבה עם השחקן יאשר אולי מ
 העיתון המודפס איהדוגמה לכך . עלולה להיות הרסנית בטווח הארוך

  . )ראו בהמשך (ק חינםהמחול
שהסביבה יש בעידן של תמורות חברתיות ותרבותיות תכופות 

 שהייתה פעם -חברתית והתנהגותית , פילוסופיתמבחינה  -החברתית 
)  כללים ומשגשגים מתפתחולא הי םה -וָלא  (יםהוותיקומים למדיאוהדת 

 -הטלוויזיה הרגילה , למשל .הופכת לעוינת או להרבה פחות ידידותית
שנות ( שצמחה בעידן של גיבוש חברתי -בהתגלמותה  המוניםתקשורת 

 את מעמדה הדומיננטי שלושים שנים שמרהתקשתה ל, )החמישים במערב
 ידואליסטיתב אינדינעשתה כשהאידאולוגיה החברתית ,ויותר אחר כך

 וםבמדיאפילו , יותר' אישיים' אפיקים  חיפש בעקבות זאת הקהל.יותר
אפשר להבחין ). ערוציים ומפולחי קהל–ין רביכבלים ולוו( ועצמהטלוויזיה 

  .הנוכחיעיתון המודפס בעידן ב הזאתתופעה ב
ומקורו  , עמוםהוא, יםאחר ומיםלמדיהוא גם הקשור , אחר איום

 תיכוונ. ם מסוידאחאמצעי תקשורת בתקשורת רבים ולא באמצעי 
' חריגים'שימוש בדפוסי  להתנהגות התקשורתית המתבטאת לעתים

ת תקשורת והקהל מתרגל להשתתף בהפק,  למשל כך.תקשורתבוחדשים 
, מציאּותהצבעות בתכניות  :מובְנים) אינטראקטיביות(משוב והידּודיּות אגב 

ערוצי הקניות בקנייה  ,המאזיניםדר משוחח עם השַ שבהןתכניות רדיו 
אשר מאפשר , קשר לעיתונותבלי ,  האינטרנט בכללותווכן ,בטלוויזיה

להיכנס לאתרים את התכנים המתקבלים על פי מידותיו או ' לתפור'ש לגול
כיווני במהותו – מדיום חדבכל המקרים האלה. על פי הרגלי הגלישה שלו

  .לשמור על הקהל שלויתקשה 
אינו מזהה המדיום הוותיק . ועתה למאבק בין אמצעי התקשורת גרדא

 :יבות לכך כמה ס.המדיום החדשצד בדרך כלל את האיום על מעמדו מ
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  שלונמצא בפסגה ומרגיש חסין בגלל הוותקהמדיום החדש . יוהרה, ראשית
לא תמיד קל לזהות את האיום , שנית. חברתיוהפוליטי ה,  הכלכליווכוח

, ל"דוא(האינטרנט במתכונתו המקורית . הישיר על מעמד המדיום הוותיק
 )1990-1970( במשך עשרים שנות פעילותו הראשונות לא התיימר) פורומים

הוותיקה הייתה אמורה העיתונות  מדוע ,אם כך. בתחום החדשותלהשתלב 
גרפי ודפדפן בתחילת שנות  קָשנשמישהו המציא ִממשום  רק להזדעק
מי שגדל בסביבה תקשורתית נתונה וניהל מדיום , שלישית? התשעים

אין . ד להבין את מהות המדיום החדשו יתקשה מא6,דומיננטי כל חייו
חוסר באלא , מוכר הלאן ידועה מהפסיכולוגית הכרח ברתיעה מדובר בה

) McLuhan and Fiore)1967 –שכפי , למען האמת .הבנה בסיסית של החדש
, חדשכל מדיום  בשנים הראשונות אפילו ממציאי,  את המצבותיאר

 ,כראוי את הפוטנציאל התקשורתי שלו אינם מנצלים ו ומפיקיומפתחי
כינו את Fiore – וMcLuhan .יו המגוונותתסגולו מתוך חוסר הבנה של

שימוש במדיום החדש על שמשמעה ', תסמונת המראה האחורית'תופעה ה
 התכניות הראשונות בטלוויזיה .פי דפוסי התקשורת של המדיום הישן

 מעין רדיו ;דיבוריםועמוסות   למדיהיו סטטיות , דוגמה לשם,האמריקנית
, עובדים במדיום החדשדם של הכך הם פני הדברים מצ אם ).שם (חזותי

 -מעמדו מרום  מ,או מלמעלה - מן הצד  בהםלצפות ממי שצופהאפשר מה 
  ?במדיום הוותיק

צמיחה של המדיום החדש מתעורר בהתפתחות וב  כלשהושלבב, כמובן
את לרכוש , מנסה לשנות את החוק: המדיום המסורתי ותוקף בחזרה

כדי לחסל כלכלית את להוריד מחירים , פטנטים של המדיום החדשה
לרוב מאמצים אלה אמנם . תמרוניםוכהנה ועוד כהנה  אבועודו בהחדש ב

ולעתים (יכולים לעכב או להאט את קצב ההתפתחות של המדיום הצעיר 
 התהודה הפעילות התוקפנית של המדיום הישן מגבירה את: ההפךדווקא 

מנוע את לאינם יכולים מאמצים אלה  אבל ,)המדיום החדששל הציבורית 
  
מדיומים חדשים .  הגיל-  זהה לו אינו אם כי הוא, יש עוד ממד הקשור לתופעה זו   6

גם אם מנהלי המדיום הישן , כך.  כול על ידי הדור הצעירמאומצים בדרך כלל קודם
וגם אם הם אינם תקועים בתפיסת , אינם נרתעים פסיכולוגית מהמדיום החדש

בכל זאת עובר זמן מה עד שהם מתנסים במדיום החדש , עולמם התקשורתית הישנה
ת מתאר בפירוט רב כיצד מנהלי חבר) Matovalli)2002 . צרכנים מהשורה–כאזרחים

, אולם לא התנסו בו בעצמם, על האינטרנט' שמעו' הענקית Time-Warnerהתקשורת 
ולכן החמיצו הזדמנויות רבות להשתלט על חברות הזנק שפיתחו את האינטרנט 

  .Time-Warnerואפילו ניסו ליצור לשם כך שותפות עם  
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בתנאי שמבחינה פונקציונלית יש לַחָדש משהו רציני , שגשוגואת צמיחתו ו
  . להציע לציבור
פונה המדיום , בו המדיום החדש נכנס לצמיחה מהירהש, בשלב זה

בשלב ההתגוננות . השישי והאחרוןהשלב  זהו. הישן לפעולות פנימיות
 בלית , עכשיו אבל, נגד המדיום החדש,ה כלפי חוץירוב האנרגיהופנתה 

כלומר למצוא דרכים ,  נאלץ המדיום הוותיק לפעול כלפי פנים,בררה
  . לחידוש פניו שלו עצמו

. הסתגלותהיא הראשונה . ומדות לרשותו שלוש חלופותלשם כך ע
 ,מחיריםמוריד , ותפקידים חדשים מחפש קהלים חדשים  הוותיקהמדיום

 דוגמה .הפצההתיבי נובבתהליך ההפקה וחוסך  ארגונית מתייעל מבחינה
 בעקבות צות הבריתבארכתבי העת של התגובה  מוחשית למצב כזה הייתה
 ם שללמרות דעיכת:  שלהםיעדהוכיבוש קהל  חדירת הטלוויזיה הכללית

, Saturday Evening Post כןו Life, Look  כגון,תפוצה רביכתבי עת 
בנושאים (שפנו לקהלי יעד ממוקדים , ייעודייםכתבי עת צמחו ושגשגו 

הסתגלות מוצלחת למתקפה , כמובן). ספורטובריאות , מין, מכוניותכגון 
. על זרי הדפנהאחת של מדיום חדש אינה מאפשרת למדיום הישן לנוח 

כעשרים שנים אחר  -   פעם נוספתכתבי העת צונאללעיל למשל בדוגמה 
קהלים (טלוויזיה בכבלים לתחומו ה וFM בעקבות פלישת רדיו ,כך

 בצבע ובתכנים הם החלו להשתמש .פניהם לחדש את - ) מפולחים
לא  יםהמתחר ומים לפלחי שוק ששני המדי וממוקדים עוד יותרייעודיים

  7.יכלו להגיע אליהם
, אם המדיום הוותיק אינו מצליח להסתגל בהצלחה, החלופה השנייה

שותפות  ,)מכשירב( בה המדיום מחפש שותפות טכניתו, התכנסותההיא 
מדיום ותיק  כלומר, כלכלית עם מדיום אחר–ארגוניתשותפות או תוכנית 

שותפות של להיות בצורת זו יכולה  התכנסות. אחר או המדיום החדש
קיצונית  יכולה להיות והיא ,בה עדיין מזהים את הישות הוותיקהש, ממש
מה שנשאר לאחר . מדיום השותףהטמעת שני המדיומים ב עד כדי יותר

ה המקורית בלבד ולא רכיבי המכשיר יקצי הפונהתחברות כזאת הוא
  .מסורתי הבמידה מסוימת זה מה שצפוי לעיתון המודפס. המוחשי

  
חי שוק האינטרנט מגיע לפל: סיפור הסתגלות הרדיו עובר גלגול נוסף בימים אלה   7

, לדוגמה(ממוקדים ביותר עד כדי התאמה אישית לכל גולש וגולש 
www.pandora.com .( לא פלא אפוא שתעשיית הרדיו מחפשת את הפתרון באותה

רדיו דיגיטלי המציע מאות ואף אלפי תחנות ייעודיות באיכות שמע : שיטה טכנית
  ). כתיבת המאמרנכון ליום(ר שאינו בר השגה באינטרנט דב, גבוהה ביותר
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מימות בהבחנה בין החלופה עמרמז לדלעיל ' במידה מסוימת'הביטוי 
 לומר שאם אפשר. היעלמות ה,השלישיתהחלופה לבין  ,התכנסותה ,יהיהשנ

דרכו של דיר את סוף אפשר להג, רבות לקהל ןהפונקציות ודרכי העברת
לזהות אפשר ה שעדיין יפונקציהלמרות שרידי  'היעלמות'המדיום הישן 

 ייתכן שהמדיום הוותיק מוסיף ,כלומר .בתוך המדיום החדש המכונס
מבחינת . אשר מספק פונקציות נוספות ,משולבהה אחת למדיום ייפונקצ

אין . ת היעלמו זואו שמא ,אם זו התכנסות נשאלת השאלה המדיום הישן
  ששרדהה יחידהייאם נוסיף שאותה פונקצ. תשובה ברורהלשאלה זו 

נדמה שיהיה קשה לקבוע , מופקת ומוצגת בצורה שונה במדיום החדש
 כדי להגיע להיעלמות ,כלומר. המדיום הישןן שעדיין נשאר משהו מהותי מ

די , אדרבה ;המדיום הישןן של כל סימן מבביטול מוחלט אין צורך 
היעדר סימן מובהק וברור של בהשוק ון כשיר הפיזי ממחיקת המב

  .המדיום הישןצורה שסיפק ּבַה המקורית ייהפונקצ
  

   המסורתיהגורמים המאיימים על העיתון המודפס

אעמוד . המסורתיהמודפס על חוסנו של העיתון מאיימים   רביםגורמים
 גורםלהרחיב על כל אוכל מאמר לא הבמגבלות מובן ש. מהם 22על 
דוגמה אחת או במתן בתיאור תמציתי של התופעה ואסתפק אלא , רםוגו

לא יובאו , שחשיבותו גבוהה מאוד, למעט האחרון שבהם. שתיים
קשה להעריך את חשיבותם היחסית ש גם מפני ,בסדר חשיבותהגורמים 

קרוב לוודאי שמשקלם היחסי ישתנה בשנים  וגם משום ש,נכון להיום
. הנוףן ייעלם מכלשהו  אם נאמין שגורם לפיכך לא חשוב ביותר. הבאות

המודפס הגדול מביא להסתברות גבוהה ביותר שהעיתון מספרם 
המסורתי ימצא את עצמו בין כמה פטישים וסדנים בשנים הקרובות ולא 

  . יוכל לעמוד בפני כולם
 בין כמה מהגורמים , או קשר עקיף,חפיפה מסוימתיש : ועניין אחרון

' קדוש' שום דבראין ). גוריות המשתנים הגדולותבין קטבייחוד (ברשימה 
 15–ל ובכך להגיע ,היה לשלב כמה מהגורמיםאפשר  ואולי ,22במספר 

, זו בזוהיו מתערבבות תכונות או תופעות כך אולם . פחות או יותר
 עמעום רוחב היריעה וטשטוש מגוון הגורמים המהווים והתוצאה הייתה

  .המסורתיהמודפס  העיתון  על המופעלממדיםוגדול מכבש מקיף 
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  טכנולוגיה: גורמים פנימיים

מבוסס על טכנולוגיה המסורתי  העיתון המודפס .טכנולוגיה אנלוגית .1
יש צורך במכונות דהיינו , הדפוס מוחשיש פירוש הדבר. אטומית–אנלוגית

 ודוכני עיתונים כלי רכב(הפצתו באמצעי תעבורה לואף בדיו , בנייר, דפוס
 העיתון המודפס יכול להגיב ולהשתנות בעקבות איומי כךלפי). קבועים

 אולם אפילו כאן מרחב .בשינוי התכנים והעיצוב שלורק מדיה אחרים 
ולכן , מכונות הדפוס מותאמות לגודל נייר מסוים, למשל. גדולהתמרון אינו 

אין העיתון יכול לשנות את גודלו בהתאם לצרכים או לתכנים בכל 
 וממנרכת המסועפת של הפקה והפצה גם מונעת המע. מהדורה ומהדורה

  .להתגמש ולהתאים את תדירות פרסומו להתפתחויות בשטח
 יכלומר בעל -  ים אנלוגיםההיו גם  יםהמתחר ומים המדיכאשר

העיתון היה יכול להתמודד ולמצוא את הדרך  -  מוגבלויות דומות
ירה זאת הסיבה שהאמ. לשיפורים קלים אשר אפשרו לו להמשיך ולשגשג

' הוא יעבור גם את האינטרנט; העיתון שרד כמה איומים בעבר'הנדושה 
) חברתית וביולוגית(סיכויי הישרדותה של כל ישות . פהקכבר אינה ת

  אלא בעיקר מזריזות המתחרים,אינם נגזרים רק מיכולתה להשתנות
  נובע , השני של המטבעוצדשהוא ,  שלהלןגורם השניה. ומעצמתם

  .עניין זהמ

 אשר ,מלאכותיות של השיטה הדיגיטליתל,  לכאורה.כנולוגיה דיגיטליתט .2
יתרון להיות אמור  לא, 1 או 0מתרגמת את התוכן בצורתו הטבעית לַספרֹות 

אולם דווקא אותה מלאכותיות מאפשרת ִטפלּולים . על השיטה האנלוגית
יתרה .  שאין ביכולתה של השיטה האנלוגית לחקות,בתכנים) מניפולציות(
שאין להם , )bytes (יםטיי ּבַ עלמאחר שהשיטה הדיגיטלית מבוססת, זומ

להגיע  אפשר ,)Negroponte, 1995(אינם עשויים אטומים הם משקל ו
  .אלו במהירות האור ובעלויות כמעט אפסיותהספרֹות ל

 יתרונות רבים מסיבות טכנולוגיות גרדאיש לעיתון האינטרנט , אם כן
 שבתהליך הפקת העיתון יכול העיתון המודפס נכון. ) בהמשךלפירוט ראו(

אסביר בהמשך (כמעט כמו העיתון המקוון למיניהן לנצל יכולות דיגיטליות 
מסיבות מכריעים אולם ענייני ההפקה וההפצה הם , )מדוע רק כמעט

גיבנת הם בבחינת  וכשלעצמם ,)קהלכת ישמ(ושיווקיות ) עלויות(כלכליות 
  .המודפסעיתון  גבו של הלעכבדת משקל 
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  התרבותיתהסביבה כלכלית ו-החברתיתהסביבה : גורמים חיצוניים

.  קצב החיים בעשורים האחרונים נעשה יותר ויותר מהיר. יתרמהירות. 3
התמורות החברתיות ,  יותר פעולות מבעברלעשות ביממהאנו מנסים 

שיבוט , גופית– הפריה חוץ,על–איכות הסביבה כערך(הולכות ומתרבות 
מקצועות שלמים נעלמים וחדשים  ,)מיניים ועוד–נישואים חד, בעלי חיים

דינמי זה אמצעי התקשורת –בתוך עולם היפר.  וכן הלאה,במקומםצצים 
  .משקפים ומדרבנים גם יחד את מגמת המהירות החברתית המואצת

 שודרה מהדורת  לפני מאה שנים:אינן חסרותמוכרות דוגמאות 
בעבר ; פעם בשעהו מקבלים אותה והיום אנ,  פעם ביוםהחדשות ברדיו

 שינתה את MTV  היום, המצלמה על אותה סצנה דקות על דקותנעצרה
 קולהטע בשנות השישים ֶק; לקופצנית יותרועשתה אותה שפת הטלוויזיה 

בשנות ואילו ,  שניות45–מרואיין בחדשות הטלוויזיה ארך כהתמונה של וה
 שניות בלבד מונהשכ) sound bite(קול  של הטיינמשך הב התשעים

)Hallin, 1993.(  היום של הצעיריםבעיני אטי מדי נעשה ל "דואהאפילו; 
בתדירות של , שנייהבהם שולחים מיליארדי מסרונים בשנה מדי שנה 

  .ה זוםלמדיעשרות ליום אצל המכורים 
את המהירות לרכיב הופכת  אשר ,בסביבה חברתית ותקשורתית כזאת

 כצב תקשורתי שאינו עומד בקצב הנדרש ואינו נתפס היומון המודפס, חיוני
 :ינסה לשנות את ייעודוהמודפס אמנם ייתכן שהעיתון . מתאים לרוח הזמן

את  ממדווח על שהתרחש בעבר לחוזה ,מעשהלאחר ממגיש חדשות למפרש 
על  וספקולציות  על העבראולם לא רק שפרשנות. עשוי לקרות בעתידשמה 

אלא שעיתון מקוון ,  של העיתונותיותר ביםהאהוד החלקים ןעתיד אינה
  . של הצלחהיכול לעשות גם את אלה באותה מידה

בצורה משתנה  הסביבה התקשורתית .התכנסות תקשורתית כצו השעה. 4
היה להתייחס לכל מדיום כישות אפשר בעבר . מהפכנית גם מבחינה אחרת

 . הרבה פנים ושפות יש מאחר שלשיטה האנלוגית,העומדת בפני עצמה
 , השפה הטכנית של הטלפון לא התאימה לשפה הטכנית של הדפוס,כלומר

עולם . הרדיושל ועם הטכנולוגיה של הטלוויזיה ' לדבר'לא יכלו ושתיהן 
.  בבדידות מזהירה פעל לוכל אחדו, התקשורת האנלוגית דמה לאיים רבים

כל  היא שהתוצאה. אוניברסליתהיא שיטה לעומת זאת השיטה הדיגיטלית 
דוגמה לעבודה . ום דיגיטלי יכול לעבוד עם כל מדיום דיגיטלי אחרמדי

באמצעות לשלוח לחברינו שאפשר דיגיטליים הצלומים הת  היאסינרגית
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–רבהמדפסת ה  היאמכשירהדוגמה להתכנסות לתוך אותו ; ל"הדוא
  .מכונת צילוםשל פקס ושל , פונקציות של סריקהשיש בה  ,פונקציונלית

 ;מצלמה בטלפון הנייד(ספות של התכנסות מדיה דוגמאות רבות נויש 
טלוויזיה כמרקעי  משחקי וידאו ים שלמכשיר ;וידאו וטלפון במחשב, רדיו
, למשל( וברור שעוד היד נטויה ,)8ביתי  ואפילו מרכזיית בידורDVD או

iPod היכולת הזאת  ). קטעי רדיו באמצעותולשדר ולקלוט, החלו להפיקש
 כל מדיום שבגינה ,יפייה מסוימת בקרב הצרכנים צ כמובןגוררת בעקבותיה

 ,יםותיק ומיםאפילו מדי.  נראה להם מושך פחותשאינו מסוגל להתכנס
, יםדיגיטליולהיות  םעור תלהפוך א יםיכול ,קולנוע וטלוויזיה, כגון רדיו

העיתון במתכונתו המסורתית .  בימים אלה ממשתםוכך אכן קורה לשלוש
 9.יכול להצטרף לחגיגה הדיגיטליתאינו  - יתאלקטרונשאינה  - המודפסת

האפשרות להתכנס עם המסורתי לעיתון המודפס אפוא מבחינה פיזית אין 
  .עבורו מבחינה פונקציונלית בלבדבזו אפשרית בררה . יםאחר ומיםמדי

מכשיר הווידאו ,  מאז המצאת הקלטת.שליטת הקהל והשתתפותו. 5
 עוד להיות קהל אינם מוכניםרת תקשוהצרכני שרחק נכנסנו לעידן  והשלט
 הדבר בהקלטת  התבטאבהתחלה.  שהם צורכיםבבחירת התקשורתסביל 

המאזין  על פי עריכת) טייפ–וידאו(ותכניות טלוויזיה ) טייפ(מוזיקה 
הולך הערוצים הבחירה בין מספר הבחופש התבטא הוא  אחר כך; והצופה

בבחירה , )ה בעשור הקדים אותFMמגמה שרדיו (וגדל בטלוויזיה הרגילה 
 הפופולרי TiVoבמכשיר ולבסוף ) יןילוו, כבלים, הרגיל(בין סוגי טלוויזיה 

 בעת ובעונה אחתהמאפשר הקלטה של תכניות רבות , )'יס מקס' ישראלב(
אולם הפריצה הגדולה התרחשה .  מחיקה אוטומטית של הפרסומותאגב

 ה של והחלפהרהעב (P2Pאשר הביא לעולם תופעות כמו , בעידן האינטרנט
בחירה מהירה מתוך מספר עצום של ו) ועכשיו גם סרטים, מוזיקהבצי וק

  .וכיוצא בהםקניות , מידע, אתרי בידור

  
, להתכנסות מעין זו שואפת חברת מיקרוסופט בעבור מכשיר משחקי הווידאו שלה   8

X-Box . מדובר בשאיפה שמכשיר זה ישמש מרכזיית תקשורת ביתית שדרכה יהיה
ואותו הדבר באשר למרקעי , אפשר להחליט איזו מוזיקה בוקעת בכל חדר וחדר

  .http://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Media_Centerראו . 'הטלוויזיה בבית וכד
טלוויזיה וקולנוע דיגיטליים נשמעים ונראים כמעט זהים למקביליהם , רדיו   9

ומציגים את ) למעט שיפור מסוים באיכות התמונה והקול(במתכונתם המקורית 
כך . מדיומים אנלוגייםעצמם במכשירים שאף הם דומים מאוד למה שקדם להם כ

הם יכולים להצטרף לעידן הדיגיטלי בלי שלקוחותיהם ירגישו שעברה עליהם מהפכה 
  .כלשהי
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ֶהלחם של המילים (' יצרכנות'גם תופעת הבהדרגה  התפתחה בד בבד
 היא מופיעה .לא רק בעולם התקשורת )Toffler, 1980() יצרנות וצרכנות

באמצעות מחשב  תכנון וייצור - ם"תיב תחום המכונה בתעשייה בגם
בצילומי החל : אך בתקשורת התופעה קיבלה את ביטויה המובהק. ביתהמ

 בידיהם של רודנִי קינג הכאת, למשל(וידאו מזדמנים שהגיעו לתקשורת 
וכלה ) לס'למהומות על רקע גזעי בלוס אנגשגרמה , ארבעה שוטרים

 iPodcasting, ) קולקטיביתוצר (wiki,  כמו בלוגים,בתופעות אינטרנט
 ופיתוח תכנות מחשב באמצעות )שידור קטעי רדיו תוצרת עצמית, כאמור(

 הבדלה מוחלטת  עוד רוח הזמן אינה מבדילה,כלומר. שיטת הקוד הפתוח
 אלא מטשטשת את הגבולות ,תקשורתהתקשורת לבין צרכני הבין מפיקי 

  . לפעמים עד ערבוב מוחלט,ביניהם
. הזאת עיתון האינטרנט מאמץ לעצמו את הגישה כיצדאסביר בהמשך 

כוונתי לכך . ת פחועשימו  יותר תפיסתיבעניין זה מדובר במשהואולם 
פעולה עם המוגבל ביותר בכל הקשור לשיתוף המסורתי  מודפסה עיתוןשה

מאמר פובליציסטי מקהל  או מכתבים למערכת(התכנים קהלו בהפקת 
 קהלה ם שביןיחסיהבמונחים של  נתפס כמיושן הוא. )הקוראים ותו לא

כבר , מלמעלה למטה, המסורתיהמודפס כיווניות של העיתון –החד. מפיקל
מבחינת , אינה מקובלת כשיטת עבודה בתחומי חיים רבים ובוודאי לא

  . בתחום התקשורת המודרנית, הצרכן

 הסמכות  במערב מאז שנות השישים מתערערת.ערעור הסמכותיות. 6
, גברים בפרט והורים בכלל :אסמכ–תפס בעבר כברהבלעדית של מי שנ

,  סמכות המורה, בשוליים,ואפילו, הדתיתהמנהיגות המנהיגות הפוליטית ו
הן  וב,לתופעהיש מגוונות סיבות . המדעןסמכות הפרופסור וסמכות 

 בעשור האחרון. )Meyrowitz, 1985(הטלוויזיה שמביאה עמה השקיפות 
כמה דוגמאות הנה . מוניםעשרת תית  האינטרנט את המגמה החברהעצים

  על מצבם הרפואי דעה שנייהמוצאים בכוחות עצמם יםחול: להמחשה
חומר ב יםמצוידאצל הרופא  לביקור ים ולעתים בא, הרופאאבחנתבעקבות 

 קבוצות תמיכה רבות; מדעי מעודכן שהרופא עצמו לא ידע עליו–רפואי
 מידע חיוני  לכל דורשקותמספ, אינטרנטבפעילות  בנושאים שונים ומשונים

את הצורך לפנות לסמכות גבוהה בסוגיה עוקפות  ובכך ,)לרוב(ואמין 
ספר מנצלים את המיומנות שלהם באינטרנט כדי ה יתלמידי בת; כלשהי

מידע עצום יכול להשיג ציבור ה; םהמורי  בידינושאילימוד להגיע לחומר 
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ערומיהם ומאפשר אותם בממציג דבר וה, אודות הפוליטיקאיםעל וזמין 
  .וכן הלאה; לאזרחים השפעה ממוקדת וגדולה יותר על נבחרי הציבור

  המסורתי היה ונשאר מדיוםהמודפס העיתון לעומת זאת 
  העיתוןהססמה של. המדבר בקול ידעני ואובייקטיבי כביכול', סמכותי'
 :הזאתמשקפת ומתמצתת בצורה מאלפת את הגישה ' ניו יורק טיימס'

All the News That’s Fit to Print  - 'להדפסה כל החדשות הראויות' .
מה שעיניו את אין הציבור מוכן עוד לקבל כתורה מסיני שברם בעידן 

ציבור ש הלימה בין תפיסת העיתון את עצמו לבין הצורה אין, קוראות
במידה מסוימת הדבר קשור לגורם .  תופס אותוצרכני התקשורת

בלי  אך אפילו .עיל ביצירת החדשות רצון הקהל להיות שותף פ:הקודם
לעומת . לוכ עיתון המדבר בסגנון יודעל יראת כבוד כבר איןהיבט זה 

 ולּו ,כזהכואינו נתפס ככזה  את עצמותופס אינו עיתון אינטרנטי זאת 
לעבור לעיתון מקוון , עצומהבקלות , מאפשר לקוראשהוא מהסיבה 

  . אחר בהינף אצבע

דווקא בגלל השפע  -  החברה המודרנית.מןחיים ובעיית הזהסגנון . 7
מטורף נגד השעון כדי להספיק למירוץ האדם  את המכניס - שהיא מציעה

בהגיעו   תמידל אינה מסתיימת"בגלל הטלפון הנייד והדוא(עבודה ה: לוהכ
חיים הבעקבות תוחלת  - ילדים אלאהלא רק טיפוח (משפחה ה; )לביתו

; ) מגוון ביותרהיצע(פנאי התרבות ; ) זקניםגם טיפול בהורים - עולהה
יוגה ומדיטציה , תזונה נכונה, ספורט, מועדון כושר(בריאות הגוף והנפש 

כל במשך (מקצועית ההכשרה ההשכלה וה; עולםרחבי הטיולים בה; )'וכו
, בנקאות מורכבת(פיננסים ; )רשמייםתארים  לשם קבלתהחיים ולא רק 

 , לפני דור אחד או שנייםחייםה לעומתאלה כל  - ועוד) השקעות, ביטוחים
  . יותרלאו דווקא קליםאך  , יותרשהיו פשוטים

של החברה המודרנית ושל החברה של דור או התמונות אמנם שתי 
  אך הן משקפות את סגנון,ת כאן פשטניות במקצתוהמתוארשניים לפניה 

את וואת סגנון החיים בעבר סבינו של קצב החיים של הורינו ואת  והחיים
נשארה  והאם ,בעבר האב הלך לעבודה במפעל.  שלנו היוםב החייםקצ

 אחרי ארוחת אוהוא קרא עיתון בנינוחות ברכבת או באוטובוס . בבית
את הילדים לבית הכינה  האם.  ביתוכורסה נוחה בסלוןשבתו על  ב,ערבה

התפנתה ואז , קניותוערכה את הבית ניקתה ,  אותם לדרכםההספר ושלח
שני ההורים מתרוצצים : בהווה, מנגד .עיתון הבוקרגם היא לקריאת 

את עצמם ליום עבודה עמוס  ובבוקר להכין את ילדיהם לבית הספר
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אין  - העבודה אינטנסיבית.  כמעט תמיד ברכב פרטי,ויוצאים לדרכם
על ארוחת בוקר משפחתית בבית (הרבה זמן אפילו לארוחת צהריים נינוחה 

הסעת : ש עוד משימות רבות לפניהםובהגיעם הביתה י - )זמןמויתרו 
הכנת ארוחת ערב , טיפוח עצמיללמועדון הספורט הגעה , הילדים לחוגים

בילוי בתאטרון או בקונצרט , במיקרוגל או יציאה למסעדת מזון מהיר
ל "או ישיבה מול המחשב כדי להשיב על דוא) עם הנחיות לשמרטף, כמובן(

 שיחות תייל בלווווהכ, רדבמש  הזמן לואו לסיים פרויקט שלא הספיק
, שוב .עמיתים לעבודהמוקרובי משפחה מ, מסרונים מחבריםוקבלת טלפון 

מכנה יש  אך כמעט לכולם ,סדר שעות משלוואחד יש בעידן שלנו לכל אחד 
  .תכניותהלהגשים במשך היממה את כל זמן די אין  : אחדמשותף

, לקריאהב רדורש תשומת לב וזמן ה,  המסורתיברור שהעיתון המודפס
  - אם יש כזה -  אשר למרות רצונם,ד להחזיק את קהל קוראיוויתקשה מא

אינם מוצאים את הזמן ואת הם  ,נוחותובנילקרוא את החדשות בעיון 
לא בשעות המוקדמות של ודאי בו, לפעילות ממוקדת כזאתה יהאנרגי

מבול   בגללנות ישָהחדשות כבר,  זמן בלילהו לכך ימצאאם .היום
גורם זה אכן קשור במידה מסוימת . תהאלקטרוניים של המדיה העדכונ

בסדר היום הפרטי :  אך מדובר בסוגיה מקבילה ולא זהה,לגורם המהירות
חברתי –זמן לעיון בסדר היום הפוליטידי של האדם המודרני המצוי אין 

 לשם כך נדרש מדיום גמיש.  המסורתיכפי שמציג אותו העיתון המודפס
 ובזמניםקטנות ' חבילות' להעביר את תכניו לקורא ב אשר מסוגל,יותר

  . העמוס לעייפהבסדר היום שלומצליח לפַנות הוא ש הקצרים

גאוגרפית בניידות  העידן המודרני מאופיין .זציהיפזורה וגלובל, הגירה. 8
 לא מעט ,של אקליםושל השכלה גבוהה , מסיבות של תעסוקה. גבוהה

. מעיר המולדת ואף מארץ המולדתאנשים מעתיקים את מקום מגוריהם 
 תחבורה בצירוף ,ל"אמצעי תקשורת כמו שיחות טלפון זולות ודוא, כמובן

לשמור על יכול עדיין הוא מאחר ש ,ראווירית זולה ונגישה מקלים על המהג
  .ממחוז מולדתו ו חבריו ועםתקשר הדוק עם קרובי משפח

ם לגור עובריהאנשים לובוודאי  - אנשים שגדלו בעיר מסוימתל
אולי , הוא חשוב מידע שוטף על אודות המתרחש במולדת - במדינה אחרת

שכן המהגר מנותק פיזית , יותר משהוא חשוב ליליד המדינה החדשה
כגון תוצאת משחק הכדורגל ', שולי'המידע ל הדבר נכון הן באשר. ממולדתו

כמו מאבקים פוליטיים ', חשוב'ההן באשר למידע  ,של קבוצתו האהובה
גישה  אין המהגריםברם לרוב . ידידיושויים להשפיע על חייהם של עה
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 עיתון,  להם גישה כזאת ואם יש,שמקורו במחוז מולדתם  מודפסלעיתון
 בשעות הבוקר מפאת  אליהםיש גם שהוא אינו מגיעו , יקר למדימודפס זה

  .המרחק הגדול
 ואין להמעיט במספר , לבעיות מסוג זההפתרוןהוא עיתון מקוון 

 מאזרחי 10%– כאוַמר כילשם דוגמה . בעולם כולוהנזקקים לו אנשים ה
, מאחור יםנותר בני המשפחה רובםאצל ו, ל"הפיליפינים עובדים בחו

יהיה רק לא  ,Manila Timesלמשל , ברור שעיתון מקוון. במדינת האם
הן בעולם  - בהרבה מקרים, מזויתרה .  אלא גם חיוני, אצלםפופולרי

שבתם בארצות  שתכריםזרים מהעובדים ה - לם המתפתחהמערבי הן בעו
בעיני הם קהל אטרקטיבי ולפיכך , בארצות מוצאם שכר גבוה מעמיתיהם

ילדים ל קני .500$אני שולח אלייך '(בעיתונות של ארץ המוצא מפרסמים ה
  ). '... במבצע כעתDell– ה.מחשב

שהביאה אסון הן מאפשר להביא תופעה זו לקצת במאחרת דוגמה 
 כשבוע ,כפי שדווח. 2005 בשנת בניו אורלינסרינה תעמה סופת ההוריקן ק

 להמשיך להוציא Times Picayune עיתון המקומיההצליח סופה האחר ל
 מה גם שקהל ;על נייראפשר להדפיס –איהרי (לאור עיתון מקוון בלבד 

 של הציפייהנת בהקשר זה היא לא פחות מעניי .)הקוראים עזב את העיר
ישתקמו במקומות אחרים אך ירצו בעתיד שרבים מהניצולים  ועורכי

   ).Outing, 2005b( האהובה דרך העיתון המקוון םלשמור על קשר עם עיר
 תמכל מיני סיבות ובכל מיני נסיבות מצב הפזורה הגאוגרפי, בקיצור

 והעיתון המקוון ,חוצה גבולות ו זול,דורש כלי תקשורת נגישהנוכחי בעידן 
  .עולםאנשים ב למספר הולך וגדל של ים החיוניים האלהאת התנאממלא 

כלומר , מדיה–מולטיהוא האינטרנט ,  כאמור.האינטרנט כציר החיים. 9
האינטרנט . םתלהעביר את מרכול ים יכוליםאחר ומיםדרכה מדיבמה ש

לי כל קשר לאמצעי תקשורת אחרים מאפשר תקשורת שבהוא גם מדיום 
תמונות , בהפעלות קול, דו מדויק מאבמיקוד קהל, דונמוכה מאבעלות 

  .לדלות מידע עצום בשניות ספורותואחד וטקסט ובמתן אפשרות לכל אחד 
 כל אמצעי התקשורת מכאן ההבדל בינו לבין ו,מכאן המהפכנות שלו

 - הדפוס ועד לטלוויזיהן מ - יםקודמ ומיםמדי. האחרים בהיסטוריה
  - )web(המארג תם לעומ. נבדליםעסקו כל אחד בדרכו בתחומי חיים 

כמעט בכל תחומי של ממש כבר חולל תמורות  - שנים בלבד 13לאחר 
 ;CADCAM(תעשייה בו )B2B; Business 2 Business(מסחר ב: החיים

חינוך ב, )השקעות(פיננסים בבנקאות ו ב,)תכנון וייצור באמצעות מחשב
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) ה פורנוגרפי,הימורים(בילוי ב, )קורסים מקוונים(גבוהה ההשכלה בו
, רפואהבבריאות וב, )P2P ,מוזיקה, משחקים מקוונים(בידור וב בתיירות

ובפוליטיקה ) מסמכים רשמיים, קנסות, רשיונות(ציבוריים השירותים ב
, נט–אינטרה(פרטי הובִמנהל ציבורי הל הִמנב, )קבוצות לחץ, גיוס תרומות(

 מקוונות ת מפותעזרניווט מקוון ב(תחבורה ב, )מיקור חוץ, ארגון וירטואלי
כמעט  , וכמובן.)לאומיים–ביןצוותי מחקר (מדע  ב,)Google Earthהאתר ו

טלפוניה בשיטת ( בעולם התקשורת לא התחמק מהשפעתושום מקום 
VoIP ,נעשה האינטרנט , במילים אחרות). 'וכורדיו מקוון , שיווק ופרסומת

תר יותר ויועסוקים בו אנו ו, העשרים ואחתעד מהרה לציר החיים במאה 
  . הן המקצועיים הן הפרטיים,מחיינושעות 

מעין שרת זמין לחיים כולם ולכל  - נועזר כנגדנעשה ככל שהאינטרנט 
אינם מתאימים כבר שמהעבר את אותם דברים אנו מזניחים  כך - החיים

יש לזכור . מעשי הזה–או אינם יכולים לפעול בתוך העולם הווירטואלי
לפחות מבחינת המכשיר , טיבי יחסיתהאינטרנט נמצא בשלב פרימישכיום 
, לעובדה זו השפעה רבה. המחשבקרי צג  ,דרכו מקבלים את תכניושהפיזי 
אולם לאחרונה משתחרר  .את המחשב לכל מקוםנושאים לא הכול שהרי 

 האינטרנט אט אט מאזיקי המחשב ועובר למכשירי הפעלה והצגה קלים
כמעט  אפשר לחזותכך . ן ניידיד וטלפו מחשבי כף: זמינים וידידותיים, יותר

 מונח(' 24/7' שנים האינטרנט יהיה זמין חמש עד עשר שתוך תוודאבו
הוא מצב כזה ב .) כל שעות היום וכל ימות השבוע שמשמעותוקיצור עכשווי

במציאות זו אין כל סיבה שצרכן החדשות יתמיד . יהפוך למרכז עולמנו
ים מקוונים הנמצאים  כשעומדים לרשותו עיתונ,בקריאת עיתון מודפס

ומחוברים באינטגרציה מופלאה עם כל שאר באופן בלתי נפרד באינטרנט 
  10. אשר גם הם נמצאים שם,תחומי החיים

לבעיות אקולוגיות המּודעות תעשייתי – בעידן הבתר.איכות הסביבה. 10
סוגיית איכות הסביבה על כל רכיביה המגוונים הפכה כבר . הולכת וגדלה

ניכרות רתי וכלכלי חשוב בעל השלכות פוליטיות מזמן לנושא חב
ניצול מופרז של מקורות , )הגורמת לבירוא(כריתת עצים . משמעותיותו
  

האתרים ; אפשר כבר לראות את תופעת האינטרנט כציר החיים דרך הפורטלים   10
מידע רפואי וקהילות , מבידור: בו של פעילויות חיים–הפופולריים ביותר מציגים כל

כלומר כשמדברים על . ד חדשות טריות המשובצות בדף השער העמוסוירטואליות וע
אלא גם לחדשות כחלק מתפריט , אין הכוונה בהכרח לעיתון ממש, עיתונות מקוונת

  ).להרחבה ראו בסוף המאמר(חיים 
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ושפיכת , להתחממות כדור הארץ םהגור ,)גז, פחם, דלק(יה מתכלים יאנרג
  ועודכל אלה - כימיקלים המזהמים את מי התהום והסביבה בכללותה

  . ות טיפול יסודי ומקיףדורשההפכו לבעיות כבדות משקל 
לא תורמות ה תוכתעשיית הדפוס בכללותה והעיתונות המודפסת ב

קילווטים של , אלפי ליטרים של דיו, טונות של נייר. אלהמעט לבעיות 
משאיות ה תדפוס וכמות אדירה של דלק להנעהחשמל להפעלת מכונות 

חי  כבזבוז לא הכריםנתפסאלה כל  - המחלקות את העיתונים ללקוחות
מחשבים ( סביבהבלי לפגוע בלהפיק ולהפיץ עיתון מקוון שאפשר בעידן 

העיתון  בין שאר מגרעותיו, בקיצור). צורכים כמות חשמל נמוכה ביותר
  .'ירוק'פשוט אינו המסורתי המודפס 

כמה כולל גורם זה  .מודרניזם וסוף עידן דומיננטיות הטקסט–פוסט. 11
לעידן . עצמובזכות  גם עומד וא ה אך במידה מסוימת,מהגורמים לעיל

הדבר מתבטא לא רק בהלך רוח . מודרנית– תפיסת עולם פוסט ישהעכשווי
 לתקשורת הן  מבעבר אלא גם בהתייחסות שונה,אינטלקטואלי ופילוסופי

אפילו אפשר . םההמובאים בהן מבחינת התכנים  םעצמהמדיומים מבחינת 
דשים לבין רוח הזמן השפעה הדדית בין סוגי התקשורת הח שיש לטעון

  .מודרנית–הפוסט
בהיעדר אמת ומודרניזם מאופיין בסובייקטיביות של המתבונן –פוסט

יכולת לדרג הבחוסר המוסיפים שהוא מאופיין גם  יש .אובייקטיבית
גל באמת ודה, לעומת המודרניזם. אמונות ודעות על פי סולם נכונות

מודרניזם –הפוסט, ה שאפשר לגלות)מדעית או פילוסופית(אובייקטיבית 
מודרניזם –מקורות רבים לפוסט. כמשתנה וכיחסי, עולם כנזילהרואה את 

, )הוודאות של הייזנברג–ינשטיין ועקרון אייבין השאר תורת היחסות של א(
עליית התקשורת בד בבד עם צמח שהוא   היא יד המקרהלאאולם 

 ם הבלטתוע עם האקראיות של התמונה ,ד הטלוויזיהוחי בי,האלקטרונית
  ).Harms and Dickens, 1996) (קבועהטקסט הלעומת (המתפוגג קול ה

 טקסט ,המבוסס על הטקסט הקבוע של הדפוס - עידן המודרניזםאת 
–הפוסטעידן ף יהחל - האמור לשקף אמת צרופה שאינה תלויה בקורא

פועל בעולם של אמצעי תקשורת המציגים תכנים מתכלים ה ,מודרניזם
קרי תקשורת , תרבותיים–וגם רבליניאריים  לא, מעייםמש–רב, במהירות

  ). Soffer, 2005(חוצה גבולות לאומיים 
הכנה תקשורתית רבת שנים שזכה ל ,מודרנית–בעולם בעל תפיסה פוסט

לקרוא הקהל מתקשה , היא מציגה את תכניהשהמחזקת תפיסה זו בדרך 
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אולם . אןכ הסמכותיות שהוצגלסוף ה הסבר אחד זהו. 'קבועים'טקסטים 
בדפוסי הבעיה היא גם . כלשהיהבעיה אינה רק באיבוד האמון בסמכות 

–גורם ההיפר(תקשורת של חטף  : אליהםהתרגלנושתקשורתית הצריכה ה
מחד גיסא מגמה ). שלט רחק(של הקהל השולט , חושיות–של רב, )מהירות

עיתון המאידך גיסא  ; המסורתיהמודפס זו מרחיקה את הקהל מהעיתון
  . מודרנית–פוסטהלקריאה  מתאים מעצם טבעון המקוו

   עיתונות מקוונת): א(האיום הישיר 

של יכולות העיתון המקוון מתמקדת בסגולות קיימות שלהלן הסקירה 
של אך כאמור קצב ההתפתחות של סגולות האינטרנט בכלל ו, ומוכחות

העכבר ידו של עוד 'העיתונות המקוונת בפרט בעשור האחרון משמעו ש
אולם הם , היוםבנמצא כך ייכללו כאן כמה דברים שאינם לפי. 'הנטוי

 שיש להן גם פוטנציאלת והצהרמובעות בהקשרם  או לפחות ,בשלבי תכנון
המודפס העיתון , קודם לכןכפי שנטען , בכל מקרה.  ממשיטכנולוגי

 ולפיכך, יכולתו להוסיף ביצועיםבטכנולוגית מבחינה המסורתי מוגבל 
  .העיתון המקוון רק ילך ויגדל בשנים הקרובותהפער בינו לבין 

עיתונות ה האינטרנט בכלל ו. ומשוב)אינטראקטיביות (דיותהידּו. 12
 כאחד מסודות , בצדק,על נס ההידודיותמקוונת בפרט מעלים את ה

רוב בני אדם מעדיפים להרגיש שהם : הסיבה פשוטה. שלהםההצלחה 
להבין את כוח אפשר כך . צופים סבילים ולא במה שהם עושים פעילים

שרק (טלוויזיה כוח המשיכה של הוידאו בהשוואה להוהמשיכה של משחקי 
וכך  ,)לא הצלחה יתרהאך ב ,לאחרונה מנסה לקפוץ על עגלת ההידודיות

הידודית למבוגרים העיתונות ה הם פני הדברים גם כאשר בודקים את
   11.סטרית–ה המודפסת והחדתלעומת גרס
כך שהקורא שלו מעדיף את ב  אינו מסתפקהידודיהעיתון הברם 

 האפשרות : בהרבה יתרון חשוביש לו. שיטת הצריכה שהוא מאפשר לו
  
ערוץ . ולכן היא חלשה יחסית בכוח השפעתה, סטריות מאפשרת תגובה בלבד–הדו   11

והצופה יכול לשלוח מסר , הוא מציג סחורה: סטרי–והקניות בטלוויזיה למשל הוא ד
להשפיע על התכנים של מאפשרת לנמען , לעומת זאת, הידודיות. שברצונו לרכשה

גם . בטלוויזיה היא פעולה הידודית' כוכב נולד'הצבעה בתכנית , כך. המוען
–דו) (באנר(רכישת מוצר בעזרת סימון כרזה : באינטרנט שתי האפשרויות קיימות

אשר עשויים , ל או השתתפות בפורום מקוון"לעומת משלוח דוא, )הידודיות; יותסטר
לדיון מעמיק . לדרבן את העיתונאי להוסיף תכנים לידיעה המקורית או לשנותה

  .  Downes and McMillan, 2000; Kiousis, 2003בסוגי ההידודיות ראו
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לעמוד על העדפותיהם לעיתונאים ולעורכים הכותבים בו  שיש
דון אלא בשלב זה אמנם . )Outing, 2005a(החדשותיות של קהלם 

  י שלויום החדשותה יקבע את סדר  המקווןבשאלה אם רצוי שהעיתון
  שהאפשרות אולם מבחינה שיווקית אין ספק 12,על פי רצון הציבור

 -  עולםמעורכי העיתון המודפס לא ניסו . יתרון עצוםלו מקנה הזאת 
עלות גבוהה של סקר שוק כה (מסיבות עקרוניות ובוודאי גם כלכליות 

, מסוימיםקוראים מדורים מהם  כמה הםקוראיבקרב לבדוק  -  )ממוקד
מהם הנושאים החדשותיים  וא,  מסויםעיתונאיפים מהם מעדיכמה 

   של החלטות עריכה טקטיות,כלומר.  על אחריםהעדיפים בעיניהם
  באינטואיציות המודפס התקבלו מאז ומעולםהמסורתי עורכי העיתון 

סמך  ולא על ,)White, 1950(' שומרי הסף'העדפות אישיות של באו 
  .נתונים בדוקים

ת שונה בתכלית בגלל הטכנולוגיה המצב של העיתונות המקוונ
. סבילהמשוב בופעיל המשוב בהדבר מתבטא . ההידודית של האינטרנט

של העדפות הקהל מתוך כללית  העורכים מקבלים תמונה במשוב הפעיל
 ותידיעלתגובות הקוראים  כלומר, )talkbacks (המשובים המקוונים

להגיב במכתב אמנם גם קורא עיתון מודפס יכול . נטרולמאמרים באינט
 זמינות - בעיתון המקוון : אולם אין להשוות בין שני סוגי התגובה,למערכת
 מאמץ -בעיתון המודפס ; בו במקום, אותו מדיוםבלהגיב גדולות וקלּות 

עיתונים עוד יש לציין כי  13.מסורבל של הדפסה ושליחה דרך מדיום אחר
חדשותיים  (נושאים שהם מעליםבמעמיק  דיון מאפשריםמקוונים רבים 

מנחה מהעיתון בלי לפעמים ,  פורומים למיניהםבאמצעות) ואחרים
  14.המחבר של יותגובותולפעמים בצירוף 

  
מוע הם הדברים הדברים החשובים ביותר שצריך לש': אמירה מפורסמת גורסת   12

 The most important things to hear are the things we(' שאיננו רוצים להקשיב להם
don’t want to listen to .(  

, ל"אמנם נכון שיש עיתונים מודפסים אשר מוכנים לקבל מכתבים למערכת גם בדוא   13
צמוד פרסום כל תגובות הקוראים ב. אך כאן יש להוסיף את הרכיב הפסיכולוגי

אין כל תמריץ . לכתבה ובמהירות שיא מתמרץ ומדרבן אחרים לעשות אותו הדבר
אשר מפרסם רק תגובות ספורות , בעיתון המודפס' מכתבים למערכת'כזה במדור 

  .בכל יום על עניינים שהופיעו ביום אתמול ואפילו ביום שלשום
-Seattle Postוון עורכי העיתון המק: עיתונים מקוונים מסוימים אף הרחיקו לכת   14

Intelligencer מבקשים לשמוע מה חושבים קוראיהם על סוגיות שהעורכים מעלים 
  ). The P-I’s Virtual Editorial Board’, 2005‘(בטרם כתיבת מאמר המערכת של העיתון 
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.  מן הפעיל יותראףלעורכים , באופן פרדוקסי, הסביל מועילהמשוב 
על עלות כמעט אפסית נתונים מדויקים בכאן העורכים מקבלים בקלות ו

 של על משך השהייהואפילו , מספר הקוראים של כל ידיעה ומאמר
העיתון פירוש הדבר ש). לקריאה מלאה או חטופהסימן (הקוראים בפריט 

 של מדויקת להפליא של דפוסי הצריכהתמונת מצב המקוון נותן למנהליו 
 העדפות מנקודת המבט של, אותו יכולים לשפרזאת הם  ובעקבות ,קוראיו

ש נושאים יהדגל, הודיםא עיתונאים ולהעסיקמדי יום ביומו , הקורא בלבד
  .ומהוכד מסוימים

כיצד הצרכן שואף הראיתי  לעיל 5בגורם  .הרחבת מקורות המידע. 13
לפנינו מפתח תופעה זו שהגורם . צור וההפקהילהיות חלק מתהליך הי

. כלכליתה  מן הבחינהמקצועית הןמן הבחינה ה הן ,כיתרון גם מצד המפיק
, המסורתי יכול לנצלו ברובו המודפסאמנם מדובר בגורם שגם העיתון 

אולם מבחינה תפיסתית יהיה קשה למוסד עתיק , תאורטיתמבחינה לפחות 
שלא לדבר על מגבלות , יומין לנטוש את שיטת העבודה הסמכותית שלו

 השיטה לנצל באופן מיטבי את  לוטכניות מסוימות שאינן מאפשרות
  .בפורמט דפוס
ועיל לעורכים לא רק הוא מ. של המשוב המקוון דפן אחאתחיל ב

אלא בתיקון טעויות עובדתיות ובהוספת ', חמים'בהצבעה על הנושאים ה
אחת מנקודות , לשון אחר. מידע רלוונטי שלא פורסם בגרסה המקורית

, מתבצעהתיקון טעות היא התורפה הגדולות ביותר של העיתונות המודפסת 
קוון אינו העיתון המ 15.אחרי שהטעות הודפסהכמה ימים רק  ,אם בכלל

 ברגע  הטעותהוא מקבל תגובה מידית על מאחר ש,לוקה בנקודת תורפה זו
ידיעה חדשותית מוטעית או , מזו יתרה .שהיא מופיעה על דף האינטרנט

 היוםמטעה מקבלת תגובות ותיקונים לא רק מקוראי העיתון המקוון 
ת אליה מידיעומקבלים עד מהרה קישור שמגולשים אחרים גם אלא , יומיים
יש תהליך בקרת איכות חיצונית המסורתי לעיתון המודפס , בקיצור. אחרות

כוללת היא  ו,המקוון הבקרה כמעט מידיתבעיתון ואילו , חלש ומסורבל
  .קוראים רבים מחוץ למעגל הקוראים המסורתי של אותו עיתון

  
הודעות על טעות עובדתית או אחרת נשלחות למערכת העיתון המודפס המסורתי    15

כלומר אין הן , )דואר רגיל, ל"דוא, טלפון, פקס(אים בנסתר מעיני קהל הקור
לפיכך העורך אינו . לכל הקוראים האחרים, בגלוי, מועברות דרך המדיום עצמו
  ).שהיא נדירה למדי, אלא אם כן מדובר בתביעת דיבה(מרגיש מחויב לפרסמן ברבים 


