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של אירוע או לקיומו של ראשונה מתוודעים לבו העיתונאים ש, הראשוני
 במהלכו הם משתמשים בקצהש,  ושלב איסוף המידע,ידיעה פוטנציאליים

אבני בניין המידע שישמש צבור את  בשלב הקודם כדי לבלוקיהחוט ש
  .  שתתפרסםידיעהל

בהנחה שכל שלב מגלם , ההבחנה בין שני השלבים איננה טריוויאלית
 בינם לבין ים מצד העיתונאים ויחסים שוניםשונידע ואוריינטציה 

יכול לבוא לידי ביטוי בערוצי התקשורת המשמשים באופן ה, מקורותיהם
שבו העיתונאים , בשלב המידע הראשוני.  בכל שלב ושלבמידעלהעברת ה

כי ציפייה היא ה, חוט ממקורותיהם ישע לקצה ממתינים למעשה חסרי
לעומת זאת . הם יהיו פחות יוזמים ופחות בררנים גם בערוצי התקשורת

הם ייעשו בררנים , בידיהםכבר החוט  כאשר קצה, בשלב איסוף המידע
  בטכנולוגיות כדי להגיע למקורות שבהםוממוקדים יותר וישתמשו 

  הרגישות לדינמיקה העיתונאית המשתנה ביןלפיכך . הם מעוניינים
גילוי המידע הראשוני לבין איסוף המידע עשויה ללמד באיזו מידה 

 ושלב משלבי התהוות  תפקיד שונה בכל שלבמלאיםערוצים שונים מ
  .  המידע החדשותי

שאלה היא אם השימוש ברשת ה. 2001ממצאים אלה נאספו באביב 
 כדי להשיב על כך .להפקת מידע חדשותי לא נעשה נפוץ יותר מאז

ובכל .  יש צורך במחקר נוסף שייערך בשיטת מחקר מקבילהנותבמהימ
על המגמות המסתמנות מראיונות מסוימת אפשר לקבל אינדיקציה , זאת

ת  ובראשי2004בשלהי שנת שנערכו ,  ממשתתפי המחקר12חוזרים עם 
ראיונות אלה לוקים כמובן במה שכונה . בשיטת הראיונות הפתוחים 2005

אבל דומה כי יש בהם ,  לעומת שימושים בפועל'שימוש מדווח'קודם לכן 
  .  כאמור,כדי אינדיקציה

                                                 
 
 רק את השלב הראשון של גילוי המידע McManus–המחקר מאמץ מ, למעשה    8

 איננו רלוונטי למחקר ,יה עיתונאיתיסלקצ, שהוא מציעהשלב השני . הראשוני
. יהיכלומר כאלה שצלחו את תהליך הסלקצ, דיעות שפורסמוהבוחן רק י, הנוכחי

המתמקד בהמשך עבודת המקורות , news gathering–להשלב השלישי הוסב כאן 
שהוא  ,news reporting  מכנהMcManus–מה שלעומת , לאחר השגת המידע הראשוני

 שהיא טבעית למחקרו שהתמקד , כגון עבודת הפקה,כולל בתוכו פונקציותלב הש
  .  ואפילו פרזנטציה של המידע,טלוויזיהב

8
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 ממצאיםה
השגת בתהליכי , כמה העיתונותהממצאים עשויים ללמד באופן כללי עד 

 , טכנולוגיות חדשותה שלט פתוחה לשינויים ולקלי,המידע המתפרסם
עד כמה היא מתאפיינת בשמרנות ובדבקות בדפוסי העבודה  -לחלופין ו

 ביכולתם להעיד באיזו מידה מתממש, באופן ספציפי. המסורתיים
הפוטנציאל שראו החוקרים באינטרנט כאמצעי לשיפור העבודה העיתונאית 

  .  והסטנדרטים הציבוריים של המידע שהיא מספקת
 1תרשים לצד ערוצי תקשורת אחרים מוצג ב, מוש באינטרנטהיקף השי

  : )שלב איסוף המידעל באשר( 2תרשים  וב)שלב המידע הראשוניל באשר(

  
  1 תרשים

  )באחוזים (תקשורת ששימשו לגילוי המידע הראשוניהערוצי 
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בלבד בהשגת רשת בעמודות המייצגות את משקלה של התחילה מקד נת

בלבד  4%עמד מאחורי האינטרנט , גרפים לראות באפשרכפי ש. המידע
  . איסוף המידעבלבד ממגעי  3%–השגת המידע הראשוני ומגעי מ

ע יודגש כי מידע זה מבוסס על פירוט של כל הערוצים להשגת המיד
ולכל היותר שלושה ערוצי איסוף שהיו החשובים ביותר בידיעה , הראשוני

מגבלה זו נקבעה מטעמים טכניים של משך . לפי שיפוטו של העיתונאי
והערוצים החסרים ,  מכלל מגעי האיסוף92%אבל גם כך נמנו , הריאיון

שמא נתונים נוספים היו משנים , מצומצמים מכדי להשאיר מקום לספק
  . ה במידה ניכרתאת התמונ

בין כאמצעי להשגת מידע ראשוני  -ל היה האינטרנט מעורב ובסך הכ
 , מהמדגם6.5%– כששיעורן,  ידיעות29– רק ב- ובין כאמצעי לאיסוף מידע

ן של כרבע מהמצופה המידה הכללית שנקבעה בהיקף  הרבה מתחת לאמת
 הדבר עשוי להעיד כי לפחות בתקופה הנחקרת ובעיתונות. הידיעות

 להשגת מידע 'כלי עבודה חיוני'הישראלית המודפסת לא נעשה האינטרנט 
  . חדשותי המסתיים בפרסום

ם
זי
חו

א
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  2תרשים 

  )באחוזים( דעערוצי תקשורת ששימשו לאיסוף המי

ם
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, התמונה משתפרת מעט אם נצרף לכך את השימוש בדואר אלקטרוני
.  ממגעי איסוף המידע4%– ממגעי המידע הראשוני וב8%–בשהיה מעורב 

  ששיעורן,  ידיעות40–בבסך הכול מסרי דואר אלקטרוני היו מעורבים 
אף שאינטרנט . בעייתיעלול להיות צירוף זה אלא ש .מדגם מכלל ה9%–כ

 של אותה  זו מזוודואר אלקטרוני עשויים להצטייר כפונקציות שונות
הם מייצגים למעשה תפקיד שונה מהותית מצד , פלטפורמה ממוחשבת

 אמצעי משמש, האינטרנטן להבדיל מ, מאחר שדואר אלקטרוני, העיתונאים
מידע גולמי לא התקבל בדואר (ידי מקורות  פסיבי לקבלת מידע יזום על

  ). למעט במקרה אחד, אלקטרוני יוצא או כתוצאה מדואר כזה
 ששימשו להשגת הערוציםבמכלול הפעם ו, גרפיםאם נשוב להתבונן ב

ערוצי התקשורת השימוש העיתונאי בכי דפוסי נוכל להבחין , המידע
בשלב . כמצופה,  המידע הראשוני לבין איסוף המידעמשתנים בין גילוי

בשלב : המידע הראשוני מרבים להשתמש בטכנולוגיות התקשורת החדשות
ערוצים החדשים ול, הטלפון, אחדותיק  ערוץ דומיננטי האיסוף שולט

הבדל זה .  בכל הנתונים ניכר האפקט של ההבדל. יחסיתםמצומצמשקל 
שבעיקרו מתניע את תהליך העבודה , עשוי ללמד כי שלב המידע הראשוני

ואילו שלב , מתאפיין בפתיחות יחסית לחידושים טכנולוגיים, העיתונאית
במילים . מתאפיין בשמרנות יחסית, שבו נצבר המידע המתפרסם, האיסוף
הטכנולוגיות החדשות משמשות את העיתונאים בפועל יותר , פשוטות

ונים בהמשך בערוצים אבל את הידיעה עצמה הם ב, למציאת קצות חוט
  . יותר מהן' בטוחים'

כונסו הערוצים שהופיעו , כדי להבין טוב יותר את המגמותואולם 
ערוצי המידע . שלהלן הלוחותי נכמוצג בש, פי טיפוסים עלתרשימים ב

  . 2 לוח וערוצי האיסוף ב,1 לוחהראשוני מוצגים ב
  

  1לוח 

  בשלב גילוי המידע הראשוני שימוש בטיפוסי ערוצים

  סוג המגע מספר מגעים יםאחוז

  1מתווכים מגעים בלתי 61 14

  2טלפון מגעים מתווכי 179 40

  3טקסט מגעים מתווכי 183 41

  4אחרים 25 6

 לוסך הכ 448 100
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 2לוח 
   המידע איסוףשימוש בטיפוסי ערוצים בשלב

  
  סוג המגע  מספר מגעים יםאחוז

  1מתווכים מגעים בלתי 127 14

  2טלפון ם מתווכימגעי 526 60

  3טקסט מגעים מתווכי 217 25

  4אחרים 8 1

  לוסך הכ 878  100

     

  )לשני הלוחות(הערות 
הנתונים כוללים את כל המגעים להשגת מידע ראשוני ועד שלושה מגעי איסוף שהיו

םשה, )איוןימטעמי מגבלות אורך ר(החשובים ביותר בידיעה לפי שיפוטו של העיתונאי 

 .געי האיסוףמכלל מ 92% 

  .פנים ונוכחות בזירות אירוע אל  ראיונות פנים:מתווכים מגעים בלתי .1

  . טלפון קווי ונייד:טלפון מגעים מתווכי .2

 ארכיון, מכשיר זימון, פקס,  דואר,דואר אלקטרוני, אינטרנט :טקסט מגעים מתווכי .3

  . ומסמכים

  . של העיתונאיהיסק , כלי התקשורתמידע שפורסם קודם לכן ב :אחרים .4
  
 כי עיתונאים נוטים להשיג את מרבית המידע ים מלמדלוחותי הנש, ראשית
 מהמידע בכל 15%–פחות מ. בתיווך טכנולוגי כלשהו, בשני השלבים, שלהם

עם מקורות פנים אל פנים מגע כלומר ב, ערוצים בלתי מתווכיםשלב מגיע ב
  . זירות אירועבנוכחות פיזית במידע או 
 בכללם(טלפון  נאים מעדיפים יותר מכול מגעים מתּווכיעיתו, שנית

 וכימגעים מתּו, שלישית. בעיקר בשלב איסוף המידע, )שיחות סלולריות
, רשתשימוש בה של )מצומצםה(רכיב הגם מקרה זה  בובהם, טקסט

כשהאינטרנט עצמו איננו  (תופסים מקום נכבד בעיקר במידע ראשוני
  . )סית באחד השלביםמראה נטייה לתפוס מקום ניכר יח

שבהם נשאלו הכתבים בין היתר על התפתחות , בראיונות החוזרים
. נראו תגובותיהם מעורבות במבט ראשון, השימוש ברשת מאז המחקר

  : הנה.  לעבודתםעבורם לא רלוונטיתבתה ונותרה יהרשת הימרביתם טענו כי 
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טי פוליחדשות בעת המחקר כתב מפלגות וכיום בעל טור , יוסי ורטר
  ): 'הארץ'(

לעתים נדירות מישהו . ממש שום מידע. עבורי אין כלום באינטרנט
אני לא . זה שולי שבשולי. טאון הליכודימפנה אותי לאיזה מאמר בב

אין . הפוליטי לא נכנס חזק לאינטרנט] התחום[אבל , יודע למה
אין תחליף [...] איזה פורומים עם חילופי מידע שחשובים לי 

בסופו של דבר . נים ונוכחות בזירות האירועיםלפגישות וטלפו
אולי . העבודה העיתונאית היא די מוגבלת בדרך שאתה עושה אותה

 אבל ,שנה האיסוף באינטרנט יהיה יותר משמעותיעשרים בעוד 
איון עם יר (לדעתי בתחום שלי גם אז הוא יישאר לא רלוונטי

  ). 27.12.2004, המחבר

  :כתב צבאי

אני רואה באינטרנט את . א לא שימושיהאינטרנט בשבילי הו
אני ! ?אבל מידע לפרסום, בדיקות הדם שלי ואת מצב חשבון הבנק

אם אני מזכיר . לחפש ידיעות שפורסמו, משתמש בו לשירותי ארכיון
] באמצעות חיפוש ברשת[אני רוצה להיזכר מה זה , 'סטרלה'] טיל[
 ). 5.12.2004, איון עם המחבריר(

ידיעות '(תה בעת המחקר כתבת לענייני משטרה יישה, לימור שמואל
  ):'אחרונות

כי סיפורים משטרתיים , פחות רלוונטי ]האינטרנט[לכתבי משטרה 
ובאתר .  למשפחות הפשע אין אתרי אינטרנט]... []מופיעים שם[לא 

את הודעות הדוברות שאתה מקבל ממילא ? המשטרה מה מוצאים
כשהמקורות שלך ממעטים [...] סימום גישה לירחון המשטרה קאו מ

אם יש . אז גם לך יש פחות מה לחפש שם, להשתמש באינטרנט
ברוב המקרים כבר קיבלתי אותה בעצמי ] באתרי החדשות[ידיעה 

  ). 13.12.2004, איון עם המחבריר(

 כי בשנים שחלפו מאז המחקר הם דיווחוהיו כתבים ש, לעומת זאת
ם אלה באים משני כתבי. בשימוש ברשתמסוימת עלייה מבחינים ב

  :הנה.  שמיד נעמוד על המשותף ביניהם- משפט וכלכלה -תחומים 
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  ):'מעריב'(כתב טלקומוניקציה עד סמוך למועד הריאיון , גדי פרץ

בשנים האחרונות האינטרנט הפך להיות כלי מאוד חשוב בקבלת 
אני בכלל לא מזלזל בתופעה הזו של קבלת [...] המידע הראשוני 

רך האינטרנט שהולכת ותופסת תאוצה ועוד תתפוס מידע ראשוני ד
יהיה לך הרבה פעמים יותר נוח פשוט . האיסוף יבוא עם הזמן[...] 

לא תמיד נוח ולא תמיד אתה מרגיש . לשלוח מייל מלהרים טלפון
אז אתה אומר הפעם אני אשלח . חופשי להציק למקורות כל יום

, איסוף משליםזה סוג של . לא אבלבל לך יותר מדי במוח. מייל
    ).5.12.2004, איון עם המחבריר(שילך ויתפוס תאוצה 

  : דוגמה נוספת מכתב לענייני משפטהנה 

 כי כל לוח. לכתבי משפט האינטרנט הוא כלי ממדרגה ראשונה
יש מקרים שהאינטרנט . זמנים של השופטים והפרוטוקולים הם שם

  ).1.12.2004, איון עם המחבריר(הוא מקור עיקרי לידיעות משפט 

המשותף לשני התחומים שבהם דיווחו הכתבים על שימוש גובר ברשת 
התאפיינו מאז ומתמיד בהסתמכות נרחבת על מידע בכתב הוא שהם 

כך לדוגמה נמצא במחקר קנדי כי כתבים כלכליים נטו . ומסמכים
בין היתר , מסמכים הרבה יותר מעמיתיהםעל להסתמך על מידע בכתב ו

 הנגישות שלהם למקורות מידע אנושיים בסקטור כפיצוי על מגבלות
משפט נהגו גם להסתמך בתחום ה כתבים .) ,.1989Ericson et al(הפרטי 

נראה כי המעבר אצל , אחרלשון . על מסמכי בית משפט במקרים רבים
יש בהם ש, כתבים אלה הוא בעיקר ממסמכי נייר למסמכים דיגיטליים

באפשרויות החיפוש , נוחות הגישהב, במהירות העבודהניכר שיפור משום 
ולפחות , איתעיתונעבודה סוג חדש של אין בהם אבל , והשליטה במידע

  .  לא היו חסומים בפני הכתבים גם קודם לכןתכניםחלק ניכר מן ה
עלייה מדברי הכתבים עולה אפוא כי מאז נאספו הנתונים חלה כנראה 

לת לתחומים אבל עלייה זו מוגב, רשתבהעיתונאי מסוימת בשימוש 
בעיקר חיפושי מידע (ולשימושים מוגדרים ) משפט וכלכלה(מוגדרים 

באופן שאיננו בהכרח שינוי דרמטי לעומת ממצאי , )ראשוני וחומר רקע
נמשכת תחומי המשפט והכלכלה גם בכיוון ש, ראשית. 2001מדגם 

כיוון שהפונקציות , ושנית, על מקורות אנושייםבעיקר ההסתמכות 
  . שבהן מדובר אינן תופסות משקל רב בתכנים המתפרסמיםהעיתונאיות 
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  דיון

, שנמצא במחקר הנוכחי, כיצד מתיישבים ממצאי השימוש המוגבל ברשת
עם ממצאי המחקרים האחרים שדיווחו על דיפוזיה נרחבת של השימוש 

ועם הדיווחים של הכתבים , העיתונאי ברשת בארצות הברית ובספרד
  ? לפחות בשני התחומים שנזכרו, שימוש ברשתהישראלים על מגמת עלייה ב

תרבות , נראה כי פערים אלה יכולים להיות תוצאה של שינוי מתודה
השימוש המוגבל , ראשית. אבל הם אינם בהכרח פערים ממשיים, ועיתוי

שבחן את דפוסי גם מחקר אמריקני . לא נמצא רק במחקר הנוכחי
  ים אמריקנייםעבודת המקורות של תשעה יומונים מטרופוליטני

)Maier and Kasoma, 2005( נדיר ' מצא כי השימוש שלהם ברשת היה
אמנם המחקר התייחס רק .  הסתמכו על הרשתמהידיעות 3%ק ר: 'להפתיע

נעשו אם אבל גם ,  בטקסטיםלשימושים שנמצאו להם עקבות מפורש
ת לא היה בכך כדי לשנות א, שימושים נוספים ברשת להשגת ידיעות אלה

כיוון שיתר מקורות המידע שעליהם הצביע המחקר ,  דרמטישינויה התמונ
  . לא באו מן הרשת כלל ועיקר

במחקרים שבחנו את אינטנסיביים ברשת דווחו השימושים ה, שנית
מחקר , לעומת זאת.  בעיקר ברמת המערכות החדשותיותההדיפוזיה של

 וךבתמה קורה לשימוש המעשי בטכנולוגיה באופן מעמיק יותר שבחן 
אימוצה של מצא כי , טכנולוגיתמבחינה ואפילו במתקדמות , אותן מערכות

לא אחיד , טיאיומיות הוא ם הטכנולוגיה לביצוע משימות עיתונאיות יו
התכתבות שימושי ארכיון ו כגון ,ומתרכז בעיקר בפונקציות פריפריאליות

בעוד השימושים ברשת למטרות תחקיר וניתוח נתונים , בדואר אלקטרוני
הטוענים יוצא אפוא כי המחקרים ). Maier, 2000(מאחור פגרים הרחק מ
ת גבוהה של הרשת בעבודה העיתונאית מסתמכים כאמור על ולצניל

כמו , תמוגבלניצולת הטוענים לוהמחקרים  ,השימוש המדווח של עיתונאים
בוחנים את המידה שהיא עומדת בפועל מאחורי התכנים , המחקר הנוכחי

  . המתפרסמים
עבודה  להפוך לכלי, או לפחות מעכב אותה , הרשתמונע את מה ,ם כןא

 ? ספקת התכנים המתפרסמיםאמרכזי ל
ת הכוחות הבולמים או הממתנים את השימוש מפאת רטט סלאפשר 

ן ספרות וממאזכורים ב, המחקרכפי שהם עולים מנתוני , העיתונאי ברשת
ם למעשה נקודות כוחות אלה מצייני. הראיונות החוזרים עם העיתונאים

עימות פוטנציאליות בין אופייה של הרשת לבין אופייה של העבודה 
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 על אודות תפיסות עיתונאיותבערכים וב, פרקטיקותהמעוגנת ב, העיתונאית
  :דרכים המועדפות להשגתןעל אודות המהותן של החדשות ו

 בהשגת מידע ת עיתונות איננה עוסק.ההזדקקות למקורות אנושיים. 1
. אלא בהשגת מידע חדשותי ממקורות מידע אנושיים, דארגחדשותי 

 מאיסוף המידע 86%– מהמידע הראשוני ו76%במחקר הנוכחי נמצא כי 
אינם ש מסמכים שאר מקורות המידע הם .הסתמכו על מקורות אנושיים

אינטרנט חיפוש ב, תקשורתמידע שפורסם בכלי ה, מיוחסים למקור מסוים
 .  ללא הסתמכות על מקורות שנכחו בזירהותצפיות בזירות אירועים

המגלם ככל הנראה את המחסום העיקרי בפני הפיכתו , ממצא זה
של האינטרנט לכלי עבודה עיתונאי מרכזי בהפקת התכנים 

מחקר אמריקני מצא כי גם . איננו ייחודי למחקר הנוכחי, המתפרסמים
אנושיים  מקורות  על  ההסתמכות  להיקף  מה90%–מגיע   Maier(מידע  

and Kasoma, 2005 .(חזונו שלכ שלא ,כלומרKoch  , ההסתמכות על
עשויה ה, מקורות מידע אנושיים איננה חולשה זמנית של העיתונות

אלא זהו בסיסה של , להיפתר ברגע שיימצא לה תחליף בלחיצת כפתור
בדומה לטענתו הידועה של , המתודה העיתונאית להשגת מידע חדשותי

חדשות אינן מה שהתרחש אלא מה ' :קורותאחד מחשובי חוקרי המ
  ). Sigal, 1986: 15 ('שמישהו אומר שיתרחש או שעומד להתרחש

ים שטענו לשימוש נרחב ברשת התעקשו כי אין בה גם כתבים אמריקנ
להבדיל ממקור ). 2003, מלכה–אלישר(כדי לשמש תחליף למקור האנושי 

 לעיתונאים לא רק מקורות אנושיים מעניקים, טכנולוגי כמו האינטרנט
אירועים ראויים ובלתי ראויים לסיקור של סימון שירות אלא גם  ,מידע

)Fishman, 1980, 1982; Ericson et al., 1989; Cook, 1998(,  מסגרת פרשנית
)Fishman, 1980, 1982 (והגנה מסוימת למידע אחריות וכן השתתפות בנטל ה

 .)Tuchman, 1972; Cook, 1998(מהפרכה ומתביעות משפטיות לפחות 
  . מקורות אנושיים קשורה גם לסעיף הבאהסתמכות על הנטייה ל

עיתונאים בין  מה שמתרחש בין מקורות ל.אופיין המיקוחי של החדשות. 2
  יהיאלא אינטראקצ, איננו חילופי ביטים ובייתים של אינפורמציה

היא ,  חוקריםכמהכפי שמסכימים , ה זויאינטראקצי. אישית וחברתית–ןבי
על וסכם המ) nature negotiated( מעניקה לחדשות את אופיין המיקוחיה

 ;Tuchman, 1978: 6; Cook, 1998: 102(חוקרי חדשות לא מעטים 
Berkowitz and TerKeurst, 1999: 125 .(רק המשיכה לא , קרוב לוודאי, מכאן



 309   בואו לא נגלוש

 ,יהיאינטראקצ–אלא גם לטכנולוגיות מאפשרות, ה עם מקורותילאינטראקצי
 Pavlikכפי שנראה בממצאים וכפי שמרמז גם , כמו הטלפון והטלפון הנייד

)2001 .( 
, גם כתבים אמריקנים שהעריכו שהם משתמשים ברשת שימוש נרחב

טלפון לסוגיו  ב.)2003, מלכה–אלישר(הטלפון טענו כי הוא נרחב כמו 
אבל העיתונאים יכולים להפעיל לגביו ,  ממקורות לעיתונאיםמשונע מידע

לבקש , המשך להציג שאלות ושאלות: איוןירפרטואר של טכניקות ר
כמו רובו המכריע של , מידע טקסטואלי ,לעומת זאת. הבהרות ומידע נוסף

, ה מוכנה מראשגרסמהווה במקרים רבים , המידע המוצע ברשת
  .   ממשימשא ומתן האודותיעל לנהל שהעיתונאי אינו יכול 

היצע הידיעות המקוריות ,  ראשית.הרתיעה מידיעות שכבר פורסמו. 3
כיוון שידיעות רבות מהוות פרסום משני של מידע שהופיע , ברשת מוגבל

,  שנית.כגון סוכנויות ידיעות או כלי תקשורת אחרים, במקורות אחרים
במיוחד ,  ברשתהופעתהעצם , אפילו כאשר מדובר בידיעה מקורית וחדשה

 אותה במרבית המקרים כתהופ, כאשר הדברים אמורים באתר חדשות
גם חדשה , בעבור עיתונאים. לפחות לא כמות שהיא, בלתי ראויה לפרסוםל

,  ושיגורה למערכת מהווה מעשה פלגיאט'הורדתה'. ישנה–ברשת היא חדשה
בות משפטיות ואתיות ובין מחשש כשעיתונאים מנועים מלעשותו בין מע

רים באתרי שלא מן הנמנע כי גם הם מבק, ידי עורכיהם להיחשף על
 הןידי מחברי לולים להיחשף גם עלנוטלי ידיעות כאלה ע. חדשות אלה

בת נ שנתפס בג'הניו יורק טיימס'כפי שקרה בפרשת כתב , מקורייםה
זהו אפוא הרקע לטענות העיתונאים בראיונות  ).Blair, 2004(ידיעות 

ידיעות ,  במונחי סדרות טלוויזיה11.'איננו ערוץ לסקופים'האינטרנט ש
או לכל היותר אפיזודה , מהוות אפיזודה קודמת בסדרהרשת שפורסמו ב

הם , לטענתםלכן . העיתונאים נזקקים לאפיזודה הבאהואילו , נוכחית
 , למקרים הכרחייםידיעות שכבר הופיעו ברשתצמצם את הטיפול בנוטים ל

  
9    The State of the News Media, 2005בתוך  : 

www.stateofthenewsmedia.org/2005/narrative_online_contentanalysis.asp   
  .2003, מלכה–אלישר ראו גם 

10    The New York Times Committees Report, p. 49 בתוך: 
www.nytco.com/pdf/committeereport.pdf  

אם אתה . אין סקופים באינטרנט': 'הארץ'בעיתון  כתב כלכלי , מוטי בסוקלמשלראו    11
   .'אתה  לא תיתן אותו לאינטרנט,  ויש לך סקופ,ל האוצר"ו מנכדובר האוצר א

9

10
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בסופו ש, לעדכונים ולהצלבות, לתוספות, עיבוד עיתונאינדרשים לוגם אז 
מקוונת משמשת  ההידיעהלהסתיים בידיעה חדשה שיכולים  של דבר
 .  בלבדמקור מידע ראשוניבעבורה 

המידע , מקוריּותמגבלות העל נוסף  .מגבלות המהימנות של הרשת. 4
 בו מלהשתמשיכולות להרתיע עיתונאים הת ברשת סובל ממגבלות מהימנּו

)Ross, 1998: 51; Pavlik, 2001: 63 .(ידי מחברים  על הפתרון המומלץ
הוא בעייתי  ,מחוץ לרשתאחד לפחות  מקור  עודעלתמיד להסתמך , אלה

, מקור בלעדיאינה מתאימה לשמש אם הרשת : מזמין דילמה עיתונאיתו
פילו כתבים המאמצים המלצה זו א. מוגבלת כמקור מידע בכללאולי היא 

משקלה במידע מדללים בעצם פנייתם למקורות מחוץ לרשת הם  את 
 .  בסופו של דברםהמתפרס

בהם , מגבלות המהימנות עשויות לנבוע ממאפיינים של הרשת
עיתונאים מנוסים פחות או יוצרי תוכן , סטנדרטים עיתונאיים נמוכים

הזהות הבלתי ברורה של שחקנים ברשת ויכולתם , שאינם עיתונאים כלל
במיוחד , כל מידע המופיע ברשתעיב עלולים להאלה . להתחזות לאחרים

אם . ר הוא מופיע באתר שאינו נושא עמו חותם של מהימנות גבוההכאש
מניעי המקוריות שנזכרו קודם דוחפים את העיתונאים לפתח את המידע 

הרי מניעי המהימנות דוחפים אותם לפחות , שנמצא ברשת לידיעה חדשה
 . בעבודת מקורות עצמאיתלשחזר אותו 

רשת אין ספק כי ה .םכתבים חוקריהתפיסה המוטעית בדבר טיבם של . 5
כפי שהציעו , עצמה בידי עיתונאים חוקרים עבודה רב  לשמש כליתמסוגל

הבעיה היא שכדי להפוך לעיתונאי חוקר נדרשים הרבה יותר . מספר כותבים
לדעת מומחים לעיתונות . כנות עיבוד נתוניםמתמנוע חיפוש ומ, ממחשב
מזג עיתונאי  בעיתונאית מצומצמת זו מתאפייניםקהילה חברי  ,חוקרת

). (Ettema and Glasser, 1985 דופן אישיות מקצועית ומוסרית יוצאיבו
) moral certainty(בוודאות מוסרית ,  בחוש אחריות מודגשחבריה ניחנים

 באופן שונה 'יודעים את מה שהם יודעים' הם. עובדות לייחודייחס וב
. הנוכחיכמו אלה שנבדקו במחקר , לחלוטין מכתבי חדשות מן השורה

כולל כאלה שכתבי חדשות מן , הם משתמשים במגוון סוגי עובדות, ראשית
 הם מקיימים תהליכים ייחודיים של, שנית; להתעלם מהןנוהגים השורה 

הם , ושלישית; שיפוט ואומדן כדי לבחון את איכותן היחסית של העובדות
, יצירתיים) production of justification ('הפקת צידוק'משתמשים בתהליכי 
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לעתים קרובות על  עולהה,  של הסיפור'האמת הגדולה'שבסופם מתקבלת 
עשויים להגביר את   כתבים חוקריםלפיכך. סך העובדות המרכיבות אותה

אבל ספק אם , כושר החקירה שלהם בעזרת שימוש ברשת ובבסיסי נתונים
 נראית כוח מספיק יננההרשת כשלעצמה א: הדבר פועל בכיוון ההפוך

 . כתבים חוקריםפוח טיל

מכשול נוסף בפני צמיחתו של תחקירן הנתונים עלול להיות קשור 
כמו של כלל עובדי תעשיות המדיה , בתכונותיהם האישיות של עיתונאים

שלא נמנו עם התלמידים המצטיינים בכיתה בשיעורי המתמטיקה 
)Tunstall, 2001( ,ש ולכן אולי נרתעים מפעילות עיתונאית הכרוכה בשימו

כפי שמציעים תומכיה הנלהבים של , בסטטיסטיקה ועיבוד נתונים
ועיתונות התחקיר נתמכת המחשב ) CAR(העיתונות נתמכת המחשב 

)CAIR (שנזכרו לעיל .  
אפילו , אם כי לא באופן בולט, תימוכין למגמות שמרניות אלה פזורים

כך . אצל החוקרים הנלהבים ביותר מהפונקציות העיתונאיות של הרשת
רשת כי הלדוגמה מודה אחד הבולטים שבין מקדמי השימוש באינטרנט 

הקיימים כלי העבודה לצד  (Pavlik, 2001: 81) בגדר כלי עבודה נוסףעודנה 
  .)הוא עצמו מזכיר אפשרות שמרבית המידע מוסיף להיאסף טלפונית(

  שמשתכי יותר משהרשת מ, אם כי לא בפה מלא, הוא ואחרים מודים
 כאלה ,לדוגמה(בסיפורים מיוחדים  משמשת אהי הרי,  כללישימוש עיתונאי

כתבים אצל ) ציהזלוקלילפרסונליזציה או ל, המתאימים לתצוגה גרפית
   כאשר,לדוגמה( בנסיבות מיוחדות ) כתבים חוקרים,לדוגמה(מיוחדים 

 ) בסיפורים פורצים או בסיפורי משבר,קשה לאתר מקורות אנושיים
)Garrison, 1995: 5; Pavlik, 2001: 232; García Avilés and 

Bienvenido, 2002: 262; Pavlik, 2003: 58 .(   
במחקרים , אף שהעיתונאים מדווחים על שימוש יום יומי נרחב ברשת

שנזכרו ובחלק מראיונות ההמשך שנערכו במסגרת המחקר הנוכחי נראה כי 
ם השימוש הכולל ברשת מוסיף להיות מוגבל בכל הנוגע להפקת התכני

  . המתפרסמים
אינה באה להטיל דופי בתיאורי , הטעונה כמובן מחקר נוסף, קביעה זו

, אלא להצביע על אפשרות כי שלא כממצאי המחקר הנוכחי, העיתונאים
טענות העיתונאים מבטאות רשמים , שעניינם בדיקה של תכנים ספציפיים

 יתר דווקא בשל השימוש המסיבי של–כלליים העלולים לנטות להערכת
כגון התעדכנות עצמית , העיתונאים ברשת למשימות עזר עיתונאיות
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ובשל חוסר היכולת שלהם לבודד ולאמוד במהימנות , וחיפוש חומר רקע
איזה חלק משגרת יומם אכן נוגע לאותם רכיבי תוכן שגם החלו את דרכם 

רכיבים אלה נטמעים בסופו של דבר . ברשת וגם סיימו אותה בפרסום
דווקא כיוון שהוא מבוסס על , העיתונאים ערים להיקפובמידע שספק אם 

  . ערוצים חמקמקים ונדושים כמו שיחות טלפון
לכאורה קיימת אפשרות שהשימוש העיתונאי ברשת היה מוגבל באופן 

אם הדיפוזיה של הרשת הייתה אלא שגם , יוצא דופן בישראל בעת המחקר
הרי  ,מסוימותאז מהירה יותר בשוק האמריקני כפי שעולה מהערכות 

בעת המחקר לא פחות  הישראלים באופן ספציפי היו מצוידים תונאיםהעי
ן  לא מפואאפיגור כזה יכול היה לנבוע  13.ארצות הבריתמעמיתיהם ב

כנראה נמוך ה, עבריתבהתכנים שלה היצע מאלא , הטכנולוגיה עצמה
עם . אנגליתבשוק דובר הבייחוד  ,יחסית להיצע בשווקים לשוניים גדולים

כשלעצמו כדי להפוך את ישראל למובלעת הבדל הלשוני די ב ספק אם הז
  . של פיגור בשימוש העיתונאי ברשת

  ?  העיתונאיםבעבודת דבר למעשה הייתכן כי הרשת לא שינתה 
אף שהרשת לא חדרה לליבת העבודה . התשובה על כך שלילית

ניכר קף בהיהעיתונאית  לסביבת העבודהחדרה היא נראה כי , העיתונאית
ם שהגיעו אמריקניה יםחוקרה. בתכנים המתפרסמיםבהרבה מכפי שנראה 

כי ייתכן שעיתונאים מרבים לפנות לאינטרנט  נו טעלממצאים דומים
 Maier and אבל נמנעים מלהסתמך עליו כמקור מידע, כמקור לחומר רקע

Kasoma, 2005)  .(  

  
ה יהאוכלוסין  מ32%– ב משתמשי האינטרנט בישראלשיעור בעת המחקר נאמד  12  

 )27%(וצרפת ) 18%(לפני ספרד ,  באנגליה34%– וריתבהצות  באר51%–בהשוואה ל
)Statistical Yearbook, vol. 48 [2004]. New York: United Nations, pp. 122, 

 מדינות שעסק במידת הקישוריות הגלובלית שלהן 62דירוג של ב). 127 ,126 ,123
הנתונים  ( ישראל בשליש העליוןנמצאת, )בין היתר(פי מדדים טכנולוגיים  על

 - משתמשים בעלי נגישות לאינטרנט : ) מופיעים בסוגרייםריתבצות ההנוגעים לאר
 ,)1 (19 מקום - ה יגדולים ביחס לאוכלוסיהיקף ספקי אינטרנט , )4 (23מקום 

 )1 (20 מקום - קישוריות טכנולוגית כללית , )1( 17 מקום - שרתי אינטרנט 
)Kearney, 2003.(  להעיד על יתרון גודלה יםעשויפערים אלה עם זאת נראה כי 

ה יותר משהם מעידים טכנולוגיב כמובילה ארצות הבריתומרכזיותה הגלובלית של 
  . הטכנולוגית של ישראלעל נחיתותה 

.  ולעתים בשני המקומות,לכל המרואיינים היה קישור אינטרנט במערכת או בבית   13
  . לחלקם אף היה אינטרנט מהיר

12
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לא שים רבאפשריים עוד שימושים  יש. אבל חלקי, הסבר זה קביל
 ככל ,בעזרת השימוש ברשת. בתכניםקבות ברורים  עיםותירבהכרח מ

מצליחים הם , יותר מידע בפחות זמן משיגים כיום  עיתונאיםהנראה
מעודכנים יותר מאי פעם הם  ו,ף עם גופים מסוקריםולשמור על קשר רצ

הרשת משנה במידה .  לפחותמתחריהםחלק משל ם עבודתבבהתפתחויות ו
 ועומדים מידעמחפשים ומאחסנים , הם משגריםבה רך שניכרת את הד

  . עם מערכות החדשותבקשר 
עורכיהם גם רשת כתבים טענו בראיונות כי בזכות ה כמה, לדוגמה

ידי העורכים  מתורגם עלהבאופן , נעשו מעודכנים יותר בהתרחשויות
  .  מתמידדירות גבוההשל הכתבים בת' הטרדה'ל

   :)'הארץ'( מוטי בסוק כתב לענייני כלכלה

ואז המערכת שלך מצלצלת , כל ידיעת דובר תופיע מיד על המסך
 ומתייחסת אליה , כי היא לא יודעת אם קיבלת את הידיעה,אליך

העיתונאים .  וזה משבש לך את סדר העבודה,כמו אל סקופ
אתר חדשות באינטרנט כל הזמן רצים אחרי הזנב ] עם[שעובדים גם 

אלא אם ,  עם תחקירים או סקופיםשל עצמם ולא יכולים להתעסק
  .  להם לידיםנופלהם 

תהליכי הווירטואליזציה גם מאיץ את השימוש באינטרנט 
תהליכים  ,והאבסטרקטיזציה של סביבת העבודה העיתונאית

עם המציאות העיתונאית המסוקרת הישיר צמצום המגע  ביםהמתבטא
)Christopher, 1998: 123 .(האינטרנטי קשָנהִמ, ברמה הפסיכולוגית 

נוף מנטלי חדש השולט בסביבת העבודה העיתונאית חלק ממהווה 
לפחות אצל עיתונאים בעלי סגנון , פעילותבמשך חלק גדול משעות ה

סביבת עבודה . )Manning, 2001: 105( 'שולחן–צמוד' עבודה שכונה
שמתפוצצת מדיה הרבה יותר מ–וכימתפוצצת ממסרים מתּוה, אתכז

 supersaturated שהיא עצמה כבר מוגדרת, מודרניסביבתו של האזרח ה
)Gitlin, 2001( , מציאות'מן ההולך ומתרחק המייצגת עולם '
עיתונאי ' זהב תור'אין להיסחף לנוסטלגיה של , עם זאת. עיתונאיתה

כיוון שגם בתנאי שימוש , שכביכול חולף מן העולם עם המדיה החדשים
אורח  המידע לא הושג ברוב, כפי שמראים הנתונים, מצומצם ברשת

  . לשהיאלא בתיווך של טכנולוגיה כאמצעי  בלתי
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  סיכום ומסקנות

רשת ה, נתמכים גם בממצאי מחקר אמריקניה, לפי ממצאי המחקר הנוכחי
לפחות לפי , להפקת התכנים המתפרסמיםמקור מידע מרכזי ללא הפכה 

מי שתשחרר את בניגוד לתקוות שתלו בה חוקרים נלהבים כ, שעה
תביא יתונאים מן התלות המסורתית העמוקה במקורות מידע אנושיים והע

  .להשבחת תוצריה הציבוריים
 Kochאיננו חזונו של , לפחות בינתיים, מה שנראה מתגשם

כבר צפה ש, Sigalאלא חזונו של , לצמיחתו של התחקירן הממוחשב
בראשית ימי המחשב כי דפוסי העבודה העיתונאיים אינם עומדים 

יכולות של  םנישואי'כיוון שעיתונות מהווה , ניכר באופן להשתנות
 עם שיטות איסוף חדשות של המאה עשריםהפקה והפצה של המאה ה

  ).,Sigal 1973: 192( 'שבע עשרהה
יהיה בכך כדי ,  לאלהאם גם מחקרים בעתיד יעלו ממצאים דומים

 מפגש או כאשר נוצר ,לפי גישות אלה. לספק תמיכה בגישות המסורתיות
טכנולוגיות חדשות לבין מגמות   בין מגמות השינוי שמציעותעימות 

, בפרקטיקות ובמתודולוגיה העיתונאיות, השמרנות המעוגנות ברוטינות
  . עלולה להיות על העליונהידה של השמרנות 

של שורה של סתירות מהותיות בין מאפייניה היות עימות עלול למקור ה
. העיתונאיםבעיני תן המועדפות החדשות ודרכי הפקתפיסת לבין הרשת 

עיתונאים מעדיפים האבל , מקורות אנושיים הרשת מציעה ערוץ עוקף
 הרשת מציעה .להוסיף ולהסתמך על אינפורמנטים אנושיים חרף מגבלותיהם

נוסח דברים מוגמר הסתמך על לא לשאבל העיתונאים מעדיפים , מידע נגיש
 הרשת מציעה . חיצוניומתן עם גורם משאב ועצבאלא ל, תקבל בכתבהמ

כלל  העיתונאים מעדיפים להתעלם מהן בדרךאבל , שפע של ידיעות מוכנות
 הרשת מציעה .אפילו לא ברשת, ידיעות שלא ראו אור קודם לכןולחפש 

מחלק עיתונאים מעדיפים להתעלם האבל , ממקורות רבים ומגווניםמידע 
 .שהם מציעים שלהם ושל המידע הבלתי ברורהגדול מהם עקב המהימנות 

אבל כלים אלה אינם , עצמה לעיתונאים חוקרים הרשת מציעה כלים רבי
להיות כל עוד כתבים חוקרים מוסיפים רבה במידה מנוצלים יכולים להיות 

נטיות מסורתיות . שורה ארוכה של אילוציםנתון לזן עיתונאי נדיר שטיפוחו 
בים מחש'שמשמעית –מאחורי הקביעה הרבות אולי עומדה ןהאלה 
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אבל לא בהכרח את (וטכנולוגיות דיגיטליות אחרות משנים את פניה 
  . Kawamoto, 2003a: 167)( 'של העיתונות כיום) נשמתה

לה ו ישהאף . צעירה לימיםדובר בטכנולוגיה מחשוב להדגיש כי עם זאת 
, )computer-assisted reporting(המחשב  בעיתונות נתמכתמבשרים מוקדמים 

אמנם . עשורקושי בבשימוש עיתונאי משמעותי את נמצעצמה רשת ה
 תשע שניםכ נמשכת  טכנולוגיחידושקליטת  ,מומחי דיפוזיהלדעת 

)Everett, 1976,  מצוטט אצלMaier, 2000(,  מומחי דיפוזיה של אבל
לא תהליך עשוי להימשך במקרה זה הסבורים כי העיתונות המקוונת 

מסה 'להרשת כבר הגיעה עתם שלד אף ,)Garrison, 1995: 9(פחות מדור 
חוקרים לפי אחד ה, קצב מואט זה עשוי לנבוע .)Garrison, 2001( 'קריטית

מן הצירוף המיוחד שבין ,  של טכנולוגיות תקשורתהדיפוזיההמרכזיים בתחום 
בכמה דרכים וכמה הפתוחה ליישום ב ,)tool technology( 'טכנולוגיית כלי'

 'המצאה מחדש'כרוך בצירוף ה, םיארגוני–ם לבין תהליכי דיפוזיה פני,מצבים
   ).Rogers, 1986: 121, 137(של הטכנולוגיה 

מחקר זה עסק בדפוסי השימוש ברשת אצל כתבי חדשות בעלי תחומי 
חשיבותו בכך שהוא מלמד על . סיקור קבועים בעיתונות היומית המודפסת

 אבל ,עיתונאים המייצרים את המנה העיקרית בתפריט החדשותי הציבורי
מגבלותיו עלולות להיות בכך שדווקא בקרב עיתונאים אחרים עשוי 

במיוחד ככל שאלה מתאפיינים ביותר , להימצא שימוש נרחב יותר ברשת
חלק שהם  ובפחות קשרים עם נוף קבוע של מקורות deadline–זמן עד ל

כך לדוגמה לא מן הנמנע כי יימצא שימוש נרחב יותר . מאותו תחום סיקור
כתבים , כתבים חוקרים, בעלי טורים ופרשנים, קרב כתבי מגזיןברשת ב

ללא תחום סיקור קבוע ובקרב מי שעושים שימוש משני בחדשות שהופקו 
עיתונאים ומפיקים בתכניות אירוח , כמו תחקירנים, בידי עיתונאים אחרים

שימוש נרחב יותר עשוי להימצא גם בקרב כתבים של . ובתכניות ראיונות
שהמדיום שבו פועלים הם ומתחריהם המידיים עשוי לעודד , אתרי חדשות

  . אותם לראות בו גם מקור טבעי יותר לחדשות
קשה לגבור על , המתפתחת לנגד עינינויוון שמדובר בטכנולוגיה כ

כפי , עתידמסתמנות לההשימוש ברשת מגמות לבאשר ' התנבאל'הפיתוי 
  .  הספרות האקדמיתאנר זה של'בז, ישלא לומר מקובל מד, שנעשה מקובל

  בנויהעיתונות הממוחשבת היותר מש כי  בזהירותפשר להעריךא
  היא עשויה, ) (Garrison, 1995'בטור גאומטרי'באופן גורף תפתח לה

בפסיעות גדולות בכל  כלומר ,)Maier, 2000(להתפתח באופן דיפרנציאלי 
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ב ארכיון ממוחשלצורכי  , ברשתהנוגע לשימושים העיתונאיים השטחיים
  ובצעדי דשדוש בכל הנוגע לשימוש, מכאןהתכתבות בדואר אלקטרוני לו

עשויה עיתונות חוקרת ממוחשבת  . מכאןתחקיר וניתוח נתוניםכי לצורברשת 
אבל הפעלתה בתוך , במסגרות להכשרת עיתונאיםבייחוד , הוסיף ולהתפתחל

  העיתונותשל אילוציה לאפשרויותיה ופה לכפוארגוני החדשות תהיה 
   .  לשירותהןיצע הטכנולוגיות הזמילה יותר משתהיה כפופה רתהחוק
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To Talk and to Talkback  
) talkback(תגובה ־שיחהניתוח הרטוריקה של 

   המקוונתעיתונותב

  מוטי נייגר, איילת כהן
                                                                              

  מבוא

קדם לסכם עדיין מו. בעיצומה של מהפכת הפס הרחבנמצאים אנחנו 
סקר .  אך בעצמתה היא נדמית למהפכת הטלוויזיה והרדיו,מהפכה זו

–ן לחקר האינטרנט של אוניברסיטת תל' מכון נטוויז שערך2005משנת 
אינטרנט ב גילה כי ,אביב על הרגלי השימוש של הישראלים באינטרנט

 מאזרחי ישראל 58%מהסקר עולה כי . החיוג דרך קו הטלפון למעשהנעלם 
מחוברים באמצעות ) 90%(כמעט כולם ו, ים לאינטרנט בביתםמחובר

מכלל אזרחי ישראל  48%רק היו  2003– ב, לשם השוואה1.אינטרנט מהיר
 מהם היו מחוברים באמצעות 61%רק  ו,מחוברים לאינטרנט מביתם

ליין לרשת שעות –יותר ויותר אנשים מחוברים און , כלומר.אינטרנט מהיר
בידיעות חדשותיות במהלך יום עבודתם במשרד רבות ביממה ומתעדכנים 

בתמונה ובווידאו המגיעות לאזרח , בקול, ידיעות אלו בדפוס. או בבית
קרב עם –דו או  היסוד של המהפכה המקוונת המנהלת דיאלוגן ה,במהירות

שיפור האדיר במהירות בד בבד עם ה.  הכתובה הקונוונציונליתעיתונותה
יכולת של המחשב הביתי באינטרנט ואיכות תשתית הב, העברת המידע

  

 .2007יוני ר זה אוחזרו לאחרונה באינטרנט המופיעים במאמ אתרי הכל   *

  www.niis-tau.org.il/home_item.aspx?id=3לסקר המלא ראו    1
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שופרה גם האינטראקטיביות , להתמודד עם כמות נתונים אדירה
לבין מערכת , משרדובהקורא בביתו או , בין משתמש הקצה) הידודיות(

 עיתונותכיוונית כמעט לחלוטין שמציעה ה–מתקשורת חד. החדשות
או ) 'תמכתבים למערכ'הדהוד מוגבל בחוץ מ(הכתובה הקונוונציונלית 

 ;2003,  הכהןואעל כך ר. לדוגמה 'לדברמי יש עם '(תכניות המאזינים ברדיו 
Katriel, 2004(  יכולבה כל קורא באינטרנטשאנו עוברים למערכת מובנית  

 בלי , בלי להשקיע מאמץ רבהוא קורא שלשלוח תגובה לידיעה או למאמר 
עיתון שצריכה או מערכת ה (לזכות לאישור ההפקה, להמתין, הצורך לחייג

 לתגובה של  זוכה אף הואלעתיםו ,)ם מתוך עשרותספורילבחור מכתבים 
  . קוראים אחרים

 גם - )talkback (תגובה–שיח מביא ממדים חדשים להאינטרנט,  כלומר
 עיתונותמקום של הה וכשלא עומדת מגבלת הזמן(התגובות מספר מבחינת 

זורה עדיין מתפרסמות למרות הצנ(מבחינת אופני התגובה  גם ,)הממוסדת
– מבחינת אפשרויות הדיאלוג בין הקוראיםגם ו)תגובות בוטות ביותר

  .כותבים המתאפשר במדיום
נקודות מבט עיקריות לדיון בתופעת מה כ מחקר התקשורת מציע

  : תגובה–השיח

 ?את הארגון מהם השיקולים המנחים .ארגוןתפיסת התופעה בניתוח . 1
 ? ואילו לא,יפתחו לתגובות הקוראיםירים אילו ידיעות חדשותיות ומאמ

 ?תני מי קובע מהי הודעה פוגע?ואיך לצנזר הודעות פוגעניות, האם לצנזר
  2.וכדומה

עד כמה התגובות אותנטיות ?  מיהם המגיבים.כותבים–ניתוח הקוראים. 2
ממוסדים מאחורי – עומדים אינטרסים כלכליים או פוליטייםשמא(

 . וכדומה?אופייניים של כותביםהבה תגוהמהם דפוסי ) ?התגובות

  

  www.isoc.org.il/magazine/magazine4_3.html :2003, על כך ראו גם הכט   2
ובו הוא מספר שהוא מסנן מחצית ,  יון פדרynetבעניין הצנזורה ראו ריאיון עם עורך 

גם באלה שכן מתפרסמות אפשר לזהות בקלות . מהתגובות המתקבלות במערכת
  :שפה בוטה ולשון משתלחת

www.themarker.com/tmc/article.jhtml?log=tag&ElementId=skira20060
909_760371  
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בתוך ההקשר תגובה באינטרנט בכלל ו–מייחד שיחמה  .ניתוח הטקסט. 3
  ?הישראלי בפרט

להציע ומנסה יה והשלישית יתמקד בעיקר בנקודות המבט השנממאמר זה 
מתוך  -זאת ו, ולניתוחה) talkback (תגובה–שיחלאפיון הרטוריקה של כלי 

סיון לתהות על י זירה מרתקת המזמינה נבהתגו–בשיחתפיסה הרואה 
מן הבחינה ניתוח . תונאית לבין התגובותיהיחס שבין הידיעה הע

מול רכיבי הרטוריקה האריסטוטלית שניתוח כזה מציע התאורטית 
) צד הרגש(הפתוס , )גיוןיצד הה( הלוגוס - ) 2002, אריסטו(הקלסית 
-counter(נגד  ריקת נוצרת רטו- ) מעמדו של הדובר ואמינותו(והאתוס 
rhetoric (המתמודדת , אתוס–פתוס ואנטי–אנטי, לוגוס–שנכנה בשם אנטי

עניין . אחד המגיבים הקודמיםעם  המקוונת או עיתונותתב העוני ּכַיעם ט
לרדת ', 'דוגריות'(זה בולט במיוחד בהקשר של אופני השיח הישראלי 

. טעון והאליםובהקשר הפוליטי ה) 1999, כפי שמגדירה כתריאל' כאסח
תגובה באינטרנט כדפוס שיח שעיקרו נטול –שיחהבין אלו מתבלט 

  . שיח מתלהם ואלים במיוחד, אפשרות קידום או פיוס
שיח המחקה – המקוונת מאפשר להצביע על רבעיתונותאופי השיח ב

פועלים בין סוגי ה על המיזוגים והזליגות ,את דפוס השיח פנים אל פנים
זוהי מעין שיחה . פיעות בזו אחר זו על המסךההתייחסויות כשהן מו

ענייננו . מתמקדת בכל פעם בטיעון אחרה, בכתב–פה שיחה בעל, מתמשכת
. ועל הצדדים התוכניים והגרפיים של, הוא ברצף המתמשך של התגובות

שינויים תכופים של : של רכיבי שיח טבעיהנראּות בתוך כך בולטת 
: האלהות רבים מן הרכיבים שגיאות כתיב ותגובות המכיל, משלבים

  . ת ואלימות בלתי מרוסנתרגשיּו, נאצות, )וחוצפה(זלזול באחר , התחכמות
יש , בדומה לטקסטים אחרים במדיה,  לכתיבה באינטרנט:זאת ועוד

אלא מופע חיצוני שבו , קרי אין היא טקסט כתוב, מופע חזותי מובהק
תמונות וקישורים , כשבצדה פרסומת, כותרת תגובהכותרת תגובה רודפת 

). תון המקוון וכדומהיאתר הבית של הע, קטעי וידאו(לחומרים אחרים 
אלא , מתייחסאליה הוא שדיאלוג לא רק עם הכתבה מנהל המגיב  בדרך זו

עם עם ההקשר הישראלי הרחב ו, גם עם האקטואליה באופן כללי
המסגרת ההגמונית עם  וכן, רועים בתקשורתיההשתקפות של הא

. שמייצג העמוד בכללו) אפנתיתה, התקשורתית, הכלכלית, תהפוליטי(
כיוונים אלו משמשים , ומכל מקום ,גע רק בקצרהיבנקודות אלו נ

  . אפשרויות לניתוח השדה בעתיד
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–מאמר זה יתמקד ברכיב המילולי של הטקסט ויעסוק ברטוריקת שיח
ראלית מרצועת עזה היש' התנתקות'מאמר העוסק ב: אחדמקרה של תגובה 

התבוננות זו תשמש .  המקוונתעיתונות כפי שעלה ב,)2005אוגוסט -יולי(
תרבותי של ההקשר –מצע לבחינת תפקידו בשיח הציבורי ולניתוח חברתי

  .  הישראלי בן הזמן
 משותפת לארגוני מדיה והיא, תגובה היא תופעה עולמית–שיחהתופעת 

מפעילים  כמעט תמיד. של הקוראים' משפט השדה'רבים שאינם נרתעים מ
 ראלי הישtalkback sphere–גובות במאופי התאך  ,)צנזורה(מערכת סינון 

בארגוני .  גם לאחר הסינון עולות תגובות אלימות ובוטות ביותרמתברר כי
ובאחרים מאפשרים , תקשורת רבים ויתרו בשל כך על מערכת התגובה

   . מגיב נרשם במערכת הארגוןתגובה רק לאחר שה
 למחבר המאמר משכללת את סגנון הכתיבה אפשרות זו להשיב

, יוצרת יש מאין כללים לסוגה מובהקת חדשהוהמתפתח באינטרנט 
שימוש בסימנים גרפיים ב, ספונטניותב, הייררכייהמתאפיינת בחוסר ה

  . שגיאות כתיב וסגנוןוב
  

  תאורטי הרקע ה

  םי מאפיינים כללי–תגובה -שיח

 בות עיתונאיות במרחבפעמי לכת–ד פורום תגובה חהוא תגובה–שיח
המופיע על פי רוב בסופה , ט לבין פורום'מעין הכלאה בין צ, הווירטואלי

 מכוננת הצמדת המשוב לעיתונות הווירטואלית. הליאשל הכתבה ובסמוך 
 כלכלייםיוקרתו נובעת מזיהויו עם ארגונים ש, שיח ציבורי ברשתשל  מרכז

חברות גון כ, עלי מוניטיןב יםוירטואלי–מקורות מידע חוץעם מרכזיים או 
חברתי  ציבורי תגובה מסתמן כמרחב–שיחה .מחשבים ועיתונות ארצית

בין  של רעיונות בין המרכז החברתי לה תנועוכערוץ לקידוםחשוב 
ה להביע את דעתם בזירה י באוכלוסירביםמאפשר לערוץ זה . שולייםה

 ת עמדוהערכה שלמקור ללשמש ת לחץ וו קבוצואף ליצורהציבורית 
 אל מול ת יחסית של המשתתפיםחופשייתרונו בפעילות ה. מגוונות

    .עיתונותהשל  פרופסיונלית הממוסדתהמערכת ה
Dahlberg )2001 (טוען כי , הדן בפרקטיקות של דמוקרטיה ברשת

אודות פעילות חברתית ואזרחית על המעורבות הפוליטית והנגישות למידע 
וראו גם (ת של פעילות כזאת מגוונת מובילות בהדרגה להגדרה מתחדש
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Keskinen, 1999 .( הפרקטיקה האזרחית) מצטיירת כפעילות ) אזרחלהיות
. קולקטיבית ופוליטיתמפעילות אינטימית וחסכנית יותר , אינדיבידואלית

היא מתמקדת יותר בצרכיו של היחיד וביכולתו לספק את צרכיו שלו 
ה לחברה העכשווית תגוב–שיחה מכאן גם התאמתו של .בזירה הציבורית

)Schumpeter ,1976; Dietz, 1992.(  
 –על פי נתוני מכון הרצוג באוניברסיטת תל, בדומה לנתונים עולמיים

שאינו צורך עיתונות מודפסת , צרכן החדשות הממוצע', 2003אביב משנת 
, משכיל יותר וחילוני יותר, הוא צעיר יותר, אך קורא עיתונות מקוונת

ה הדומה ברבים ממאפייניו לציבור י בפלח של האוכלוסי מדובר]... [כלומר
מכאן החשיבות הגדולה . 'העיתונאים עצמו ולקהל היעד המדומיין שלה

ים עצמם לעיתונות המקוונת אשמייחסים עורכי העיתונים והעיתונ
   ). 2004, ליביו(המשמשת תחליף לעיתונות הכתובה 

י המכתבים במדור: תגובה מוכר מהופעותיו במדיה אחרים–שיח
בשני המקרים מדובר בתגובות . בשיחות עם מאזינים ברדיו ולמערכת

תגובה –בשיחמסגרות התיווך  לעומת זאת. ווך או הנחיהית, עוברות סינוןה
אמנם  3.והן נטולות כמעט כל הנחיה חיצונית, ותמינימליבאינטרנט 

 אך, מערכות בקרה וסינון מפעילההאלקטרוני  מערכת העיתון לפעמים
 עם זאת יש . אלה בפועלבהם מיושמות מערכותשהמקרים עטים הם מ

שמורה זו זכות . לא להיות חשופים למשפט ההמוןשכותבים הבוחרים 
    4.תונאים בכירים בלבדיבדרך כלל לע

עדר התיווך המנחה מחזק את הממדים הספונטניים והאנונימיים יה
שימוש חופשי בשפה ב האינטראקטיביות  את ההנאה מעצםומגביר
מציעים לראות כיצד הכוח עובר ) Nerone and Barnhurst (2001. ובסגנון

 ,ה של העמוד הראשוןיררכיי העיצוב ברשת משטיח את ההי,לידי הקורא
  .של העכבר בידי הקורארודנות במתחלפת והדיקטטורה של העורך 

  

  

. ;Hartley, 2000  Hutchby, 1996;]בהכנה[ל "הנ; 2003, תגובה ברדיו ראו הכהן–על שיח   3
 .Turner, 2000 אונות רפרסום ועיתו, תגובה–על הקישורים והזיקות בין שיח

 .2005, ראו שנבל. כך המקרה של בן כספית   4
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  תגובה כמרחב ציבורי- שיחה

המרחב הציבורי הוא  ,)Habermas, 1989(הברמס של רתו פי הגד על
שאינו בהכרח (מרחב , ביניים בין המדינה לבין החברה האזרחית–מרחב'

עקרונית כל זה נמצא מרחב ב. בו מושעים זמנית הבדלי כוח וסטטוסש) פיזי
בתבונתו לשם  שמודע היטב לזכאותו להשתמהוא  ו,אדם במעמד שווה

במרחב זה רשאי ). 35: 1997 ,ורמן( 'ביקורת על כל נושא בעל עניין ציבורי
 דאחד ואח כל. צרכיואת שאיפותיו ואת ,  להביע את עמדותיודםכל א

להעלות שאלה נגד כל , זכות לשאולה םלולכ; רשאי לשוחח ולהשתתף בשיח
 . על הדעתולטעון טענה ככל העולה) ביקורתיות(טיעון המועלה בשיח 

אפשר –אי: תגובה–ובעייתי במיוחד כשמדובר בשיחחשוב העיקרון האחרון 
  .המשתתפים לממש את זכויותיהם בכפייה חיצונית או פנימיתן למנוע מ

א מרחב ציבורי יתגובה באינטרנט ה–שיחהנשאלת השאלה אם זירת 
מתייחס בחיוב לחשיבותה של  )Kellner (1999. העונה לתפיסתו של הברמס

 למשל מתנגד בתוקף לטענה )Poster (1997 ואילו, רשת כזירה ציבוריתה
אין בה אפשרות למפגש בלתי מאחר ש, שהרשת יכולה לשמש מרחב כזה

 . מפגש העשוי להוביל לביקורת ולפעולה, אמצעי בין המשתתפים
המעוגן כולו במילה , אמצעי, כיוון שמדובר במפגש שאינו ישיר

 נותר אפוא הדיון במערכת ,)ינטונציהאין שפת גוף או א(הכתובה 
הכסות , שגיאות כתיב,  ספונטניות:היהרטוריקה ומאפיינ(המילולית 

סימנים (מילולית –הפרהלמערכת החלופית ובמערכת ) האנונימית וכדומה
  ). אותיות מודגשות, חיתוך טורים, איקונים, גרפיים לציון טונציה

, ולת ליצור קהילות קטנותגם ביכיימצא  התקשורת באינטרנטשל יתרונה 
 .)Tehranian, 1990: 253-256(העוסקות בנושא משותף , גם אם קהילות לרגע

קהילות אלה מאמצות לעצמן לא פעם מאפיינים לשוניים ותרבותיים שניכרת 
וכך ,  כרשת עצמה וכמסגרות לאום שונות,על– שפה מכוננת של מסגרותםבה

 )Anderson, 1983(ת מדומיינות לראותן כגרסה אינטרנטית של קהילואפשר 
לראות כינויים אפשר במסגרת הטוקבק . הוק ינות אדיאו אולי קהילות מדומ

ן יהמגיבים מוצאים עני.  זו מזוקבועים החוזרים בתגובות לידיעות שונות
במעטה ,  וזוכים לתגובות לזהותם הקבועה או הארעית,בשיח הפעיל, בדיאלוג

, )Thumber (2001 ין זה מצביע גםי ענעל. הנוח של ההופעה האנונימית
המתייחס לאפשרויות הפרשנויות החדשות שמציעים העיתונים המקוונים 

  .לקוראיהם
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2001) Bakardjieva and Smith ( מצביעים על דרכים שהגולשים
ת יכדמויות פעילות ומשמעותיות בעיצוב החברתי של טכנולוגיבהן פועלים 

 םהיודנים בפרקטיקות  הם )  De certeau (1984בעקבות. תקשורת חדשה
, שאינו איש מקצוע בתחום המחשבים', האדם מן השורה'יות של מיו

כמעצב תרבות וכמי שמנהל , המשמעותי של הגולש כפעיל חברתיובמקומו 
כשילוב בין תפיסה עצמית המתכווננת , משא ומתן מורכב על זהותו

 הרשת במהלך ) לואו מעניקה(עליו אינדיבידואלית לבין הזהות שכופה 
  . )Feenberg, 1991, 1999(הגלישה 

עוסק באופן שהגולשים Bakardjieva and Smith   (2001)מחקרם של
ומאמץ )  Silverstone, 1994וראו(משלבים את המחשב בסביבתם הביתית 

 לדיון , Voloshinov (1973)שטבע little behavioral genresהמונח את 
ם הגולשים למקומה של הרשת בפעילותם בפרשנות התרבותית שמעניקי

 הדן בממד Schroder),(1988 לצרף את הבחנתו של אפשר לכך . יומית םהיו
– הטקסט החזותיתריציעיבוד וללהמשחקי שמעניקות קהילות קוראים 

 Schutzמעירים , תגובה–שיחיצירה רטורית פעילה ב. מילולי של האינטרנט
ולשים להבהיר לעצמם התלבטויות עשויה לסייע לג, Luckmann)  (1973–ו

וכך לזכות  ,תוך פעילות שהם מקיימים מביתםמחברתיות ופוליטיות 
לכך אנו מציעים לצרף את . שת ארגון ושליטה לגבי התלבטויות כאלההרגב

בגלישה הרואים  Wilson, Hamzah, and Khattab ),(2003 טענתם של
ך המורכב של בנה זהות תרבותית וכוח באמצעות התיהלופעולה הַמ

  .הטקסט המופיע על המרקע ומשלב רכיבים אינפורמטיביים ופרסומיים
נתפסת במאמר זה , על התלהמותן, הסוגה הייחודית של התגובות

באופן , בספונטניות,  להגיב ללא סינוןאפשרשהידיעה : כבעלת יתרונות
 ש בקיומה של יד מתווכת ושלהרגינגד בלי ל–לערוך קריאות, ראשוני וגולמי

 מעניקה לתגובות את מהותן כפעולה תרבותית ,אידאולוגיה–הנחיה מודרכת
  .תהמייצגת תופעות וחידושים בתחומי הלשון והחברה כאח, ראשונית

  הרטוריקה כפעולה תרבותית חברתית

ליה במאה ראשיתה בסירקוז שבסיצי. ןהרטוריקה ממקדת את המבט בלשו
לזכות כדי  בבתי המשפט שם פותחה ככלי לשימוש, החמישית לפני הספירה

 רק נציין כי בעיני ;צר המקום לפרט את התפתחותה. בתביעות רכוש
כיכולת לשכנע , דעתגנבת אפלטון נתפסה הרטוריקה באופן שלילי ככלי של 

  . בדבר ובהיפוכו ולהפעיל מניפולציות על הציבור
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 מציג את אמנות הנאום באור חיובי יותר ,'רטוריקה'בחיבורו , אריסטו
,  לפי אריסטו.וחר להעמידה ככלי חשוב וכשיטה לשכנוע בדמוקרטיהוב

הלוגיקה הרטורית קובעת לא רק את הדרך לטיפול הישיר בנושא העומד 
היא קובעת גם את התהליכים ההכרתיים שאליהם כפופים הן ; לדיון

בנוסף על , ועל כן, תדמיתו של הדובר והן תגובותיו הרגשיות של הקהל
הם גם קובעים בעיצובו , הלוגוס שלו, נושאי של הנאוםעיצובו של הצד ה

  .)2002, אריסטו( של הצד האתי והפתטי שלו
  : אריסטושאומר כפי 

 חייב הדובר לדאוג לא -הואיל והרטוריקה מכוונת להכרעה כלשהי 
אלא גם לאופן שבו יוצג הוא , ביסוסו ואמינותו של הטיעון לרק

  .)א, II, שם(עצמו ולעמדה שאליה יובא השופט 

, )הלוגוס(הצד התוכני :  על שלושה רכיבים אפואניתוח הרטוריקה מושתת
שלושת אלו באים ). האתוס(ומעמד הדובר ואמינותו ) הפתוס(הצד הרגשי 

  .תגובה אליו–לידי ביטוי בניתוח שאנו מציעים לטקסט החדשותי ובשיח
) שיח השכנוע(דיאלקטיקה לבין הרטוריקה הבהתייחסו להבדל בין 

של פעילות , בע אריסטו כי השכנוע הוא מלכתחילה חלק של פרקסיסקו
נמענים ליחסים שבין מוען מסוים לנמען או האישית הכרוכה במערכת –בין

, מה שמשכנע בהקשר קומוניקטיבי אחד. מסוימים העוסקת בנושא ספציפי
 מיהו הדובר ות ברטוריקה השאל,כלומר. יתכן שלא ישכנע בהקשר אחרי

 לא פחות מן השאלה ותניהם חשובימערכת היחסים שבמהי  וומיהו הנמען
אמנות הרטוריקה צריכה להביא בחשבון את ההקשר . מהו העניין הנדון

  ).23 :שם(הקומוניקטיבי כולו 
חברתיות שאנו מבקשים לבחון –תגובה מייצג תופעות רטוריות–שיחה

ננסה בדברים הבאים ). 2000, שלזניגר(בהקשר הכולל של השיח הישראלי 
שיח 'לקשר בין תופעות ייחודיות לו לבין ראייתו כפרשנות לתפיסת 

  . הישראלית ואף מאתגר אותה' דוגריות'הן הנגזר מ', הכסאח
. תהישירות והבלתי אמצעיּו, האתוס הישראלי קידש את הספונטניות

טוענת כי עם שחיקת הדימוי הצברי התפצלה תפיסת ) 1999(כתריאל 
' לפרגן'שהיא מקשרת למושגים ,  זה מזה שונים לשני שדות'דוגריות'ה
מציע התמקדות תרבותית גוברת ', המפרגן', השדה הראשון. 'לכסח'ו

ברגישות לזולת ובפתיחות גוברת לחשיפה , באפשרויות של ביטוי אישי
כמה ב( מתמקד בפעולה ,'כאסח'שדה ה, השדה השני. אישית ולגילוי רגשות
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הנותנת , אישיים–שליטה ביחסים ביןשל הפעלת כוח ו) רמות של אלימות
; )214' עמ( 'לרדת כאסח'ביטוי לעליונות באמצעות המטפורה המרחבית 

ערכים התרבותיים של תעוזה ל, 'דוגריות'הדיבור הישיר נתפס כדוגמה ל
טבעיות ל, ספונטניותל, נותּכֵל, ) אסרטיביות או דעתנות,בטיהיושני ה(
כפפות 'מעין הן ות או אחווה סולידרי; )'אנטי סגנון'או (פשטות לו

ריכוך זה אינו קיים . המרככות את מכת האגרוף המילולית', מטפוריות
  . 'כאסח'נתפס כהבדיבור 

 צד אחד רטוריקה המבוססת מ בונה קהל המגיביםתגובה–שיחבמרחב 
הכותבים האחרים על של על תקיפת הרטוריקה של כותב המאמר או 

על בניית טיעונים שיחזקו  -מצד אחר ו, )הפתוס והאתוס, הלוגוס(רכיביה 
אחרים נשמעים , הטיעונים סדוריםמקצת . מול המחנה הנגדי, אלהאת 

ם או כקריאות עידוד בזירת לודרים שאופני השיח יכקריאות ביני
נעמוד על מאפייני הטיעונים שלהלן בדברים . הישראליים מהדהדים בהם

טרנט המציב יחד את מודלי של דף האינ–ועל דרכי ביטוים במרחב הרב
  .תגובה–שיחהשל ' תוכן העניינים'פרסומיים ואת הטקסטים האת , הכתבה
  

  קורפוס המחקר

מאמרו של ארי שביט שהתפרסם על תגובה –שיחהמאמר זה יבדוק את 
   תגובות650–מיותר ל וזכה 2005 באוגוסט 18–ב' הארץ'תון יבאתר ע

,  באוגוסט31–מו בהאחרונות התפרסו, ם הראשוניםי מהן ביומי600–כ(
כשהמאמר הוצב באתר האינטרנט של העיתון עם מאמרים אחרים לסיכום 

 בעת פינוי נצר כתב את המאמר', הארץ'איש מערכת , שביט). 'התנתקות'ה
שביט התגורר במקום זמן מה ושלח משם . ישובי גוש קטיףי אחד מ,חזני
  . אחד הפרקים האחרונים שלוהוא  שמאמר זה ,יומן מעין

שנכתב בעיצומו של , המאמר, ראשית:  זה נבחר משני טעמיםרמאמ
רגיל מאמרים כש, זכה למספר רב של תגובות, מהלך מדיני טעון רגשית

כמות זו מאפשרת בדיקה מקיפה של . ותון המקוון אינם זוכים ליבע
, שנית. הרטוריקה שהתפתחה סביב מאמר אחד המשמש דוגמה מייצגת

 המזוהה ,האינטרנטבין ו, מזוהה עם אליטהה', הארץ'תון יהחיבור בין ע
תונאי יזה את העעל חיבור נוסיף ו ;מעניין ומזמין בחינה ,כמדיום פופולרי

 העניין גובר כל אלה לאור. בעל סמכותו עיתונות איש בכיר ב-ארי שביט 
  .    בכתבה זו
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  טומת לבהתנתקות א

  מאת ארי שביט
  נצר חזני

מי בהשלמה ומי . ההתנחלויות מוציאות את נשמתן. גוש קטיף גווע
  . מי בצער גדול ומי בשברון לב. בהתנגדות

חדריהם .  בתי תפילתם ריקים.חממותיהם קמלות. המתנחלים הוכרעו
בניגוד . רובם לא היו אלימים, בניגוד לכל שהובטח. כפריהם רפאים. פרוצים

כשהם , כך שכעת. רובם הרכינו ראש בפני מדינה וחוק, לכל שהובטח
אפשר להתחיל לעשות את חשבון , יוצאים אל מה שנתפש בעיניהם כגלות

  . מה קרה כאן. הנפש
? האם היתה חובה להוציאם מכאן. לא? ןהאם היו צריכים להיות כא

שלושים השנים של התיישבות חסרת שחר בחוף עזה היו מוכרחות . כן
את . את העוול הגדול שגרמה לפלשתינאים היה צריך לבטל. לבוא אל קצן

אך היה . הטעות ההיסטורית הגדולה של מדינת ישראל היה חובה לתקן
היה משהו מצמרר באופן . ןמשהו מעורר חלחלה באופן שבו בוצע גזר הדי

שבו החילוניות הישראלית מחצה בשנה האחרונה את עולם האמונה של 
  . גוש קטיף

אולם המשמעות של מעשה העקירה .  עובדה מוגמרתההתנתקות היא
לא ידוע עדיין מה הנזק שגרם המעשה . הטוטלי לא חדרה עדיין לתודעה

  . יתלעוקרים ולנעקרים ומה החותם שישאיר בנפש הישראל
אולי יש . אולי הם עסוקים. אנשי הרוח היוניים לא היו כאן השבוע

אבל העובדה שהרבנים הראשיים . להם דברים חשובים יותר לענות בהם
של המוסריות החילונית הישראלית לא מצאו לנכון לעשות מחווה אנושית 

היא עובדה רבת ,  מבני עמם שנעקרו בכפייה מבתיהם8,000אמיתית כלפי 
בתוך זמן . היא מארגנת מחדש את המערך הנורמטיווי בישראל. תמשמעו

שמי שאינו עומד רגשית עם בני עמו בזמן חורבנם מאבד את , קצר הם יגלו
  . זכותו המוסרית להטיף להם בעניין חורבנם של אחרים

בית המשפט צדק כשאישר את . גם בית המשפט העליון לא היה כאן
אבל הוא שגה קשות כשלא בא . דיםתוכנית ההתנתקות לפני חודשים אח

לראות במו עיניו את הבתים שאת הריסתם אישר ואת האזרחים שאת 

  .מ" בע'הארץ'כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון 

, ש לכך ללא קבלת אישור מרא–ם זה או חלק ממנו בכל צורה ואופן או להפיץ פרסו/אין להעתיק ו

  .'הארץ'מהוצאת עיתון , בכתב



To Talk and to Talkback   331 

את ההחלטה . בכך פגע בית המשפט בדימוי האנושי שלו. חורבנם הכשיר
הלגיטימית והנכונה שלו בעניין הפינוי קיבל בלי לתת ביטוי , החוקית

  . רגשי ומוסרי הולם לאכזריות הגלומה בה
הלב של אליטת הרוח ואליטת המשפט לאסונם של מתיישבי אטימות 

היא תחלחל אל תוך מי התהום של חיינו המשותפים . גוש קטיף לא תישכח
הם לא היו האויב , מתיישבי גוש קטיף לא היו קנאים. ותזהם אותם

אשר התמסרו בכל , קשי יום וטובי לב, הם היו אנשים מאמינים; הפשיסטי
  . מאודם לאידיאל שגוי

הם היו בני עיירות פיתוח ובני מושבים שמסרו את נפשם למפעל ציוני 
שאליטת הרוח ואליטת המשפט , זכותם היתה. מאוחר וחסר תוחלת

  . שיעניקו להם חמלה וצדק, יקשיבו להם
של תום פטריוטי , עולם של עבודה ואמונה. גוש קטיף היה עולם לעצמו

. לא נכון בזמן הלא נכוןשמוקם במקום ה, עולם נוגע ללב. וחום קהילתי
אם . על ישראל לשבת שבעה עליו, כשהעולם הזה הולך ונקבר בחול, כעת

    .מותו ירעיל את חיינו, לא יידע כל הציבור לכאוב את מותו

  
  

     
' הארץ'התפרסם לראשונה ב' מת לבהתנתקות אטו'ארי שביט של מאמרו 

תגובה כפעולה – מגיבים בחרו בשיח650–מיותר . 2005 באוגוסט 18–ב
  .  מענה מידי וישיר לכתבה ולמגיבים להההמציע) social action(חברתית 

התייחסות : רכיבי התייחסות רווחים בתגובותכמה להצביע על אפשר 
התייחסות , התייחסות לשביט העיתונאי והאדם, לתוכן הכתבהישירה 
יה עקיפה או יבפנ(התייחסות , כאכסניה וכגוף אידאולוגי' הארץ'לעיתון 
כפי שנראה . מתיישבים והתייחסות למגיבים אחרים–למתנחלים )ישירה

הרכבים ובמופעים שונים מגוון כל דפוסי ההתייחסות מופיעים ב, בהמשך
  . התגובותן מואחת בכל אחת 

המשמשות , טיעון שלובות זו בזו שביט מסרטט בכתבתו שתי מסגרות
כשהעולם הזה , כעת': יה המופיעה בסוף הכתבהיבסיס לַקביעה או לפנ

אם לא יידע כל הציבור . על ישראל לשבת שבעה עליו, הולך ונקבר בחול

  .מ" בע'הארץ' כל הזכויות שמורות לעיתון ©
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תפיסה משולבת זו מופיעה . 'מותו ירעיל את חיינו, לכאוב את מותו
  : יבות תכניות נפרדות בפסקה השלישית של הכתבהבשתי חטבמלואה 

? האם היתה חובה להוציאם מכאן. לא? האם היו צריכים להיות כאן'. א
שלושים השנים של התיישבות חסרת שחר בחוף עזה היו מוכרחות . כן

את . את העוול הגדול שגרמה לפלשתינאים היה צריך לבטל. לבוא אל קצן
  . 'ינת ישראל היה חובה לתקןהטעות ההיסטורית הגדולה של מד

    .]דגשה שלנוהה[ 'אך' .ב
היה משהו מצמרר . היה משהו מעורר חלחלה באופן שבו בוצע גזר הדין'. ג

באופן שבו החילוניות הישראלית מחצה בשנה האחרונה את עולם האמונה 
  .'של גוש קטיף

  : עובדתית– מציעה התייחסות לוגית)א(טיעון  מסגרת

  .ה כורח המציאותיתיההתנתקות ה. א
ה בין שתי החטיבות ומדגיש את ימופיעה כהיפוך המסמן סימטרי( -אך  .ב

   .)יהיהחטיבה השנ
המוצעת כטענה , מוסרית–מסגרת טיעון ב מציעה התייחסות רגשית. ג

אליטות ' ובעיקר תגובת ,התגובה המוסרית של הציבור הישראלי :לוגית
וניות הישראלית מחצה את החיל'(תה פגומה רגשית יהי', הרוח והמשפט

  ).'עולם האמונה של גוש קטיף

טיעון ב נשענת על ראיית העיתונאי והעיתון כסמכות אתית וכמקור  מסגרת
הקישור בין שתי . המוסמך לשמש מטיף להתנהגות מוסרית, עובדתי מהימן

הוא אחת הסיבות העיקריות ', זו מול זו', 'אבל'ת ותבניההטענות באמצעות 
  .בותלריבוי התגו

כתיבתו של . סיבה היא אופן ניסוח הדברים והפתוס המגולם בהםעוד 
בנוסח המדמה , היהודיים' מן המקורות' השאר רטוריקה ןשביט מאמצת בי

 2– ו1שורות , לדוגמה, הנה. כית"קינה או כתיבה נבואית תנ, תפילה
מי בהשלמה . ההתנחלויות מוציאות את נשמתן. גוש קטיף גווע' :בכתבה
  . 'מי בצער גדול ומי בשברון לב. התנגדותומי ב

בה ו, נאמרת ביום כיפורה ,'ונתנה תוקף'בכתיבה זו מהדהדת תפילת 
משמעות החיים , קביעת גורלו של האדם, נשאלות שאלות של חיים ומוות

מי ישלו ומי , מי ינוח ומי ינוע' :כני הקיוםומהות הפנימית של תודיון ב
מלבד העיסוק המשווה . ' יֵעני ומי יעשירמי, מי יחיה ומי ימות, יתייסר
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 זה טיעון מרכזי נוסף 'מסורתי'מחזק הדהוד , בגורל ובחיים מול מוות
 שהתייחסו לתפיסה  רבותטיעון זה עורר אף הוא תגובות חריפות. בכתבה

הדל העולם  : המתעמתים ביניהםהדיכוטומית של שני עולמות רוח מנוגדים
  : שלהלן הכך גם בדוגמ. רת העשיר ברוח ובמסוהעולםברוח ו

חדריהם . בתי תפילתם ריקים. חממותיהם קמלות. המתנחלים הוכרעו'
, כיות"כאן מהדהדות נבואות זעם תנ). 3שורה (' כפריהם רפאים. פרוצים

נתנו , חלקתי בססו את, רעים רבים שחתו כרמי': 12-11 ,דוגמת ירמיהו יב
ָ] ...[ חלקת חמדתי למדבר שממה את  ארץ כי אין איש שם עלמה כל השֵנ
אש אדמתכם שֻרפות ארצכם שממה עריכם ': 7, דוגמת ישעיהו אאו . 'לב

  .'לנגדכם זרים אוכלים אותה ושממה כמהפכת זרים
אליטות הרוח 'שנועד להציג טענה כלפי , העיגון הרטורי במקורות

והציבור החילוני הישראלי באמצעות השימוש ברטוריקה של ' והמשפט
מתבטא גם בשורה של קישורים , כאקט של תוכחה' י הנרמסהעולם האמונ'

. וקריאה לחשבון נפשאבל , ט של גירוש וחורבןת ההתנתקות כאקלתפיס
כשהם יוצאים אל ': כאן מהדהדת פרשנותם של המתנחלים עצמם למעשה

בני עמו בזמן ', ' לעשות את חשבון הנפש]... [מה שנתפש בעיניהם כגלות
אסונם של מתיישבי גוש ', ' שאת חורבנם הכשירואת האזרחים', 'חורבנם

  . 'עכשיו כשהעולם הזה הולך ונקבר בחול', ' לא תישכח]... [קטיף
חזרה , כגון ריתמוס, מבנייםת לרכיבים וטענות מגיבים רבות מתייחס

הכתבה מתאפיינת : 'ת לבהתנתקות אטומ'קינה בומבנים דמויי 
ר לקראת החתימה שמקצבם הולך וגוב, במשפטים קצרים וקצובים

זוהי רטוריקה אופיינית לנאומים . נושאת הטיעון המרכזי שבסוף הפסקה
. קינות והספדים, ובהם כמובן גם נבואות, קהללפני פה  הנישאים בעל

 : 2הנה לדוגמה פסקה 
. )ליםי מ2( 'חממותיהם קמלות'. )ליםי מ2 ('המתנחלים הוכרעו'

כפריהם '. )ליםי מ2 ('רוציםחדריהם פ'. )ליםי מ2 ('תפילתם ריקים–בתי'
בניגוד  .רובם לא היו אלימים, בניגוד לכל שהובטח' .)ליםי מ2( 'רפאים

  .'רובם הרכינו ראש בפני מדינה וחוק, לכל שהובטח
מגלה רצף של צירופים כבולים וקלישאות  19-12בשורות ' מדלג'עיון 

, ללככ. אירוניים, דיבור הנקטעות פה ושם או זוכות לצירופים חדשים
קריאה זו מעוררת מגיבים להאשים . 'מילון קלישאות' כ נקראתסקה כולההּפִ

ראו הרחבה (בכתיבה עיתונאית גרועה  -ולא פעם , את שביט בדמגוגיה
', לעוקרים ולנעקרים', 'מעשה העקירה הטוטלי', 'עובדה מוגמרת'): בהמשך
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בני ', 'םדברים חשובים יותר לענות בה', ' בנפש הישראלית]שישאיר[חותם '
  .'זכותו המוסרית', 'עובדה רבת משמעות', 'שנעקרו בכפייה עמם

מסגור , כשמדובר בסיטואציה מורכבת רגשית ואידאולוגית ממילא
פתטי מובהק של כתבה עיתונאית הוא חיבור מדריך מנוחה המעורר 

בטיעונים מכאן שרבות מהתגובות מתאפיינות . תגובות רגשיות בהתאם
  .יתגושיבעלי עודפות ר

  אתוס ־אנטי, פתוס־אנטי, לוגוס־אנטי

הצד הרגשי , )הלוגוס( הצד התוכני :שלושה רכיביםלרטוריקה , כאמור
 שלוש  מוצאים הקוראיםלפיכך. )האתוס(ומעמד הדובר ואמינותו ) הפתוס(

זאת נכנה (הדברים הגיון תקיפת : דרכים לתקוף את הטיעונים של שביט
נכנה (י דרך ההצגה והרגש הכלול בהם התרסה כלפ, )'לוגוס–טיעוני אנטי'

או ערעור על מעמדו של המוען כמי שיכול להציג ) 'פתוס–טיעוני אנטי'זאת 
חשוב לציין כי בהקשר זה ). 'אתוס–טיעוני אנטי'זאת נכנה (טיעונים אלו 

השמאל  ',הארץ'תון יע, תונאיישביט הע, האדםען יכול להיות שביט נמה
  .  תלוי בכותב ובהקשר-  הבורגנות בכללאו) בשיבוש המקובל' הסמול'(

  לוגוס והטיעונים נגדוה

שהם בחרו הקוראים ונפתח בבחינת האופן שנצא לבדוק את האפשרויות 
גיון של דברי שביט יהקוראים הבוחנים את הה. תוקפים את הלוגוס

של ניפוח יתר על המידה , התעלמות מעובדות: תוקפים מכמה כיוונים
  .  לוף של פרטים אחריםפרטים מסוימים או סי

ס המרכזי המופנה כלפי שביט וכתבתו מתריע על ולוג–טיעון האנטי
לדעת , השמטה זו מצביעה. 'מהות מפעל ההתנחלות'העלמה והשכחה של 

אין : על סילוף עובדות היסטוריות ועל טיעון שהגיונו פגום, המגיבים
סרו בכל אשר התמ,  קשי יום וטובי לב]... [אנשים מאמינים'מגרשים 

בני עיירות פיתוח ובני מושבים 'ולא ) 29-28 תושור ('מאודם לאידיאל שגוי
 ,אלא, )31-30שורות (' שמסרו את נפשם למפעל ציוני מאוחר וחסר תוחלת

 ואת דמה, מתנחבלים שמצצו את לשד המדינה' ,כדברי המגיב יואל ברנע
חרישו  עמדו מנגד וה'טוב'ובמקרה ה, שהתעללו בבני עם כבוש ]...[

שהרסו את , כשהחריבו עליהם את בתיהם, כשגירשו את בני העם הזה
  . 'התעמרו ודיכאו אותם, שדותיהם ושהשפילו
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ף "אל'המתכנה ) 13מספר (כך כותב לשביט אחד המגיבים הראשונים 
  : 'ישראל החילונית'כותרת ב 'כ"מהשב

מהמקום שבו כותב שביט ניתן להבחין בהזדהות הסוחפת שבה לקה 
באותו . אנושי ונוגע ללב, זה יפה, אין בכך פסול, ולא, תושביםעם ה

במחיצת 'הינף קולמוס הוא מאשים את החילוניות הישראלית 
כאילו שהחילוניות הישראלית טיפחה , של התושבים 'אמונתם

שכח שביט שכל מפעל ההתנחלות . אמונה זו ועליה לשמר אותה
ך ורק מנהיגי אותו ומי שטיפח אותו הם א, בחטא והפרת חוק יסודו

,  במדינהראוי שכל אזרח ]... [ציבור שהלך שבי אחר אמונת שוא זו
 חילוני ואפילו עיתונאי יעשה חשבון נפש לעצמו, דתי לאומי, מתנחל

. בשקט ובצנעה. 'רבנים וכו, רוח אנשיבולא יתלה את האחריות לזה 
אך חייבים להבין , הזדהות אנושית עם כאבם של המתנחליםישנה 

 הממלכתיות - מדוייק יותר אם נקרא לה בשם, החילוניותש
מפעל נאנקת תחת השבר באמונתה מתחילת , הישראלית
  . כבר שנות דורההתנחלות

. לוגוס–סיון לענות ללוגוס של העיתונאי בטיעוני אנטייתגובה זו היא נ
עם זאת . אחד אחד, על פי סדרם) לשון סתירה(טיעוניו של שביט נסתרים 

המהדהד מבנים , מאפיינים רטוריים המתריסים נגד הפתוסיש בה גם 
ראוי שכל ': מופיעים גם אצל שביטהמוכרים של נאומים וקריאה לציבור 

חילוני ואפילו עיתונאי יעשה חשבון נפש , דתי לאומי, מתנחל, אזרח במדינה
  . ''רבנים וכו, אנשי רוחבלעצמו ולא יתלה את האחריות לזה 

הנה דוגמה לתגובה . ר נעשית בשלל משלביםתקיפת הלוגוס של המאמ
  :  כךשם ספא מנסור מנצרת נכתבב: הבוחרת במשלב הגבוה

היהודים העזתים היו מקבלים את האליטות החילוניות בביצים 
גר 'עסקינן במאמר אידיאליסטי אוטופי של : ובחומצה על הפנים

קיצוניים אלימים שחיו על  דא עקא שהעקורים הם. 'שזאב עם כב
בון המדינה ובהתנחלותם שם גרמו עוול בל יתואר למאות אלפי חש

בשל כך קהו חושיהם והם חשבו את עצמם לאדוני  .פלסטינים
התנחלויות אלה נולדו בחטא וטוב שנעקרו . עוד אני ואפסי :הארץ

  .לא עדיף מאוחר מאשר אף פעם .ממקומן
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גיון של ילהגיון נגדי יוריאציות שלו משמש כהו טיעון זה על שלל ה,כאמור
  .המאמר

 , מפרטת את הכשלים הלוגיים במאמר של שביטיננהתגובה אחרת א
 כותב המבקש  שלמשתמשת בכינויו, מציעה כי יסודו בהבלהיא אך 
איפכא כותרת ב 'קצין מודיעין'כך כותב ו .תלות באתוס הישראליילה

   :מסתברא

במודיעין שתפקידו להציג  'איפכא מיסתברא'מכירים את אגף כולם 
כנראה . את התמונה ההפוכה לחלוטין למה שנחשב הגיוני וריאלי

שגם עיתון הארץ החליט להקים אגף כזה ושם בראשו את ארי 
בהם , חבל רק שלא טרחו לשלוח אותו קודם למבחני מיון. שביט

שהוא מסוגל להעלות לא , היה לבטח מתגלה כי רמת הטיעונים
  .נים בשעור חברה בגן טרום חובהמתאימה אפילו לדיו

, אירונית' מעין לוגית'לראות דוגמה מעניינת לטענה אפשר גם כאן 
. תוןי המתאפיינת ברטוריקה המערערת על האתוס של העאהמשולבת בסיפ

גם אם , מעליבה,  לתגובה מתאפיינת לא פעם בנימה ישירההחתימה
  .  וןהתגובה כולה מציגה טיעון התוקף את הלוגיקה של הטיע

לא רק תגובה אחרונה זו מראה כי את הגיון הדברים אפשר לתקוף 
ערעור האתוס או באמצעות גם גיון נגדי המוצג מולם אלא יבאמצעות ה

  . זקקות לפתוסיה
מציג המגיב שורה של יושרה עיתונאית מפוקפקת תחת הכותרת 

  :נתונים הסותרים לדעתו את טענותיו של שביט ומוסיף

להקצות לו את הזמן ' הארץ'יט שיבקש מעורך אני מציע למר שב
, הדרוש כדי לנסות ולמצוא מה מבין התחומים הזנוחים הרבים

 'הסיפור'ומה ? אפשר היה לתקן ולשפר בסכומים אדירים כאלה
 'הפאלנגות הכתומות'מהן העוולות ש, כלומר? העלום של גוש קטיף

  ?עוללו במשך שלושים שנה לתושבי חבל הארץ האומלל הזה

 - נגד האתוס הנוספת כאן טענ, לוגוס המוכרים כבר–לטיעוני האנטי
יה אל העיתונאי לעסוק בתיקונים י ופנ-תונאית והמוסרית יהסמכות הע

התפיסה החברתית המגוללת כאן מציגה תופעה . חברתיים חשובים יותר
מחזיקים במשנה סדורה לגבי נושא ה,  נוספת אצל רבים מהמגיביםתרווח

בין אם , תגובה בכל הזדמנות–שיחה הם שוטחים על במת ואותה, מסוים
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כאלה מעניינות לדיון ' תגובות מוכנות'. חברתי או אחר, הנושא פוליטי
' תגובות מוכנות'במיוחד לאור העובדה ששיח ההתנתקות התאפיין כולו ב

תסתכל לי בעינים 'מול ' רגישות ונחישות': ומשוננות אצל שני הצדדים
  .'ש אותי מהבית שליותגיד לי שאתה מגר
 ????ארי שביט אתה חי פה על כדור הארץכותרת בבתגובה אחרת 

  :  כךנכתב

 1500–כמה מתוך היושבים בגוש קטיף כ? מה הפלצנות הזאת
אם לא אז כדאי שתמחוק ???? משפחות עסקו בחקלאות אתה יודע
 עסקו בחקלאות רק 100רק ! את התואר עיתונאי מהרזומה שלך

קודם בצע עבודתך נאמנה ורק לאחר מכן תכתוב .  אתה קולט100
ישוב גוש , ישוב גוש קטיף היה תמיד זמני. את דעותיך המלומדות

קטיף אינו ציונות קודם תעשה שעורי בית מהי ציונות ואחר כך 
המאמר שלך הוא פופוליזם מושלם שאינו מבוסס על , תכתוב
ידיעת כל לאחר , מעיתון הארץ אני מצפה לכתיבה רעיונית, עובדות
  . תהעובדו

בתקשורת , תגובה–בתגובה לעיל אפשר גם לראות את השימוש הנפוץ בשיח
סימני הקריאה וסימני השאלה הרבים מסמנים . מילולית–פרה, פיתוחל

  . טונציה
ארי כותרת בשימוש בפתוס לקעקוע הלוגוס אפשר למצוא בתגובה 

  : שמאלני יפה נפש-שביט 

 עולמנו המוסרי וגוזרים עלינו חליבאן מחריבים אתנשנה המת 36
אין לנו זמן . גלות בארצנו והם עוד לא אמרו את המילה האחרונה

אנחנו נלחמים על נפשנו ועל נשמת אפה של המדינה . לרחם עליהם
חשבון נפש . החילונית והדמוקרטית שאבותינו ניסו להקים כאן

  .נעשה אולי בשוך הקרבות

ערעור הלוגוס של אך . וך עשרותרק דוגמאות אחדות מת, כמובן, אלו הן
–הקוראיםלפני  האפשרויות העומדות ןדברי שביט הוא רק דרך אחת מ

  . כותבים

  פתוס והטיעונים נגדוה

תשומת לב יסודית ברטוריקה של אריסטו ניתנת לקוטב השני של 
  :והוא הקובע את הצד הפתטי של הנאום, הקהל, התקשורת
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קהל לעמדה הרגשית תנאי מכריע לשכנוע בנאום הוא הבאת ה
כאשר הנואם גורם לו להתקומם מפני דברים שהוא , הנאותה לעניין

לפחד מפני דברים שהוא סבור כי הם , סבור כי הם מקוממים
כדי להגיע . או לחמול על אנשים הראויים לחמלה, מהווים איום

ליכולת הזאת על הנואם להתמצא בריגושים האנושיים השונים כמו 
  ). 24: 2002, אריסטו(  המרכיבים את הקהלגם בטיפוסי האופי

הנואם זקוק לריגושים מפני שהנואם בעצם חותר להגיע להכרעה שיפוטית 
  . וזה מגיב לסוג זה של טענות, אצל הקהל

מדובר בהתייחסות שבין , תגובה–טיעונים אלה רווחים במיוחד בשיח
התייחסות ב תמשולבהיא שישירה לכתיבה הרטורית של שביט ובין 

כפי . ה היא המעניינת יותר לדיוןיוקא התופעה השניוד. טענות לוגיותל
הרטוריקה הייחודית לשביט ממלאת תפקיד ראשוני , שנראה מיד

בהצגת , בהצגת הטענות הלוגיות: בחשיבותו בכל אחד מתחומי הדיון שלנו
לעיתונאי , לדעת הכותב, הטענות המוסריות ובהצגת התפקיד השמור

ת פתוס בצירוף יַהשימוש הבולט ברטוריקה רוּו). בהומובע במובלע בכת(
טענות : המניע העיקרי לתגובות ולאופיין הרווחהוא העמימות הרעיונית 

לראות במסגור אפשר . שגם הטענות הלוגיות בהן מוצפות פתוס, רגשיות
  .זה הד או תמונת ראי למבנה ולאופי כתבתו של שביט

 אם נחמץ -לברוך  ,225תגובה בשה שהזדהתה כשלומית יכך כתבה א
  :)שורת הכותרתהייתה גם זאת (לבי לעתים ולחלוחית היתה בעיני 

הם פגו ]  אם נחמץ לבי לעתים ולחלוחית היתה בעיני-לברוך [
לנוכח פניו שטופי , מהר מאד לנוכח הנאצות והקללות האיומות

לנוכח הפנס שעיטר את עינה , הדם של החייל שחומצה נשפכה אליו
ונראה , ומה שהבריח לגמרי את החמלה ממני והלאה, לשל סרן ענב
היה אותו מחזה מבחיל של הנסיון לשחזר את תמונת , כי לא תשוב

של ילדים מעוטרים בטלאי הכתום , הילד המבוהל מגיטו ורשה
. ס.ל הינם קלגסי הס"משל חיילי צה, מרימים את ידיהם לכניעה

, חנקים בו למוותוהגסטפו והאוטובוס הממוזג הינו קרון הרכבת שנ
 give me, טארי שבי .הינו מחנה ההשמדה, והקרוילה או בית המלון

a break ,זה המתנחלים על , אם מישהו צריך לבקש סליחה ומחילה
  .ורבניהם ועסקניהם מעם ישראל מחייליו ושוטרי
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עם פתוס  משתמשת בפתוס של שביט, בהשגיון ילמרות הה, תגובה זו
, אגבדרך . ת פתוס בעצמהיַוהופכת בכך לרוּו, שנחשף במהלך ההתנתקות

השורה ,  שורת הכותרת:תגובה–כאן אפשר לראות תופעה מיוחדת בשיח
היא גם השורה , הגלויה לשאר הקוראים לפני שמקליקים על ההודעה

את  ו,הכותרת נקטעת. הפרדה ממשיתשם  ואין ,הראשונה של הטקסט
 לוחצים על המשכה המסקרן בעצם הקטיעה אפשר לקרוא רק אם

  .ההודעה
ו 'כך כותב אדאג. תגובה אחרת משתמשת בפתוס הילדים כחרב פיפיות

   :המשגל הנסוג של השפןכותרת ב

סליחה על ההשוואה (' תושבים'לצערי בפינוי , בעבודתי השתתפתי
, )?בל מי סופרא - בתחומי מדינת ישראל אך תושבים אלו התגוררו

, או, מגורים  היה להם מקוםכיוון שלא, אשר פלשו לדירה, קשי יום
מ ושוטרים ואלות ועשרות שוטרים "שההוצאה לפועל באה עם היס

משפחה קשת יום אשר לא הצליחה להחזיר את  כדי לפנות
. שלום הילדים. כדי להבטיח שלום הילדים, ואני שם .המשכנתא

? םשלום הילדי? אתה מבין מר שפני .שלום הילדים, שלום הילדים
ואין אנשי רוח , ואין בית משפט, אין משא ומתןו, ואין הידברות

. םשלום הילדי תפקידי,  ואני-והאלות מוצאות וייאללה לעבודה 
והגבר מאיים שיפוצץ עצמו ובני , והאשה צורחת, והילדים בוכים

  . אנושית, דרמה כואבת, ממש. ביתו
האלוף , וגם. יש רק רחוב -ואין מלון , אין פיצויים, ובקצה הדרך

רק אני הדואג . איש לא בא. יה ולא סמיה, ולא יה, באמתן לא 
גם ! גם לא מצלצל! לעולם! גם ארי שביט לא בא, אגב .לשלום הילד
שחברו . לשפן ולעלובי החיים המודרניים, מה לו - לא מתעניין

 - קיצבותיהם לעשירי ארץ לרחוב והעביר את נהנתניהו השליך
אבל , ה להיות בפניםהוא רוצ, מבצע כאן משגל נסוג, הארי השפן

  .אלוף המשגל הנסוג. פלצן סלונים אמיתי...  לגמורלא ממש

ניו הבולטים של יהנאצות והלשון הישירה הן ממאפי, ההכפשות נגד שביט
ה של ילשון זו עומדת כמובן מול הלשון הנקי. תגובה באינטרנט–שיחה

 בו  שכל ידיעה,תון בכלליהעשל המשלב הגבוה של המאמר בפרט ו, תוןיהע
  .   האחדה והגהה, ן לשותעריכ, ן תוכתעוברת עריכ
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מעניין לראות כי בעיני רבים מהמגיבים המזהים עצמם כתומכי 
 חלקואילו , ההתנתקות מאמרו של שביט נתפס כתומך במתנחלים

כך כותב . כותבים המזוהים כימנים תופסים אותו כשמאלי–מהקוראים
   :יו השמימהמגלגל עינ... פלצן שתוך כדיכותרת ביוסי 

אין פה  [...]  לכסות את עכוזו הפלצני!]כך[ שביט בניסיון פטטי
שטחית יש רק  חטאחרטה אמיתית וכנה אין פה אפילו הכאה על 

את  ,חס וחלילה ]...[' יורעלו חיינו'שביט פוחד ש ,אגואיזם מבחיל
השמאל הנואף השבע המכוער  צריך לבצעהקריעה האמיתית 

מדבר אך ורק על חייו הוא ועל  שביט ,והאטום במדינת ישראל
  .א למד דבר מטרגדית ההתנתקות להוא ,איכות החיים שלו

הפתוס של המאמר ותקיפתו , מתנגדי ההתנתקות, בעבור קוראים אחרים
 קרקע לצאת נגד המגיבים היוצאים נגד יםים משמשידי המגיבים האחר על

שם  (נשאיםמגיבים מתתחת הכותרת הכותב , 100כך מגיב מספר . שביט
  ):המום:  העיר;אני: השולח

אבל בעצם אתם לא יודעים  .תתביישו לכם מגיבים מתנשאים
מספיק  !?השמאל הנאור הצודק תמיד אתם !?ןלהתבייש נכו

מספיק שמישהו , שמישהו במחנה שלכם אומר משהו טיפה שונה
ומיד מתחילה תחרות , המשיחיות השמאלנית קצת סוטה מאור

 .שאתם המיעוט, ר לכם מתנשאים יקריםצר לי לבש .יריקות
האהבה שנראית בימים האחרונים בגוש קטיף כבר ניצחה את כל 

! ושלנ, האהבה של אחים בעם שלכם. גלי השנאה שאתם מנפקים
, 'שונה'אז אולי תמשיכו להתחבא מאחרי תגובות של חושך כלפי ה

  .ואולי בכל זאת גם אור של אכפתיות והבנה תגלו בעצמכם

: השולח (לשמוע את השונהכותרת ב 207ה אחרת בהודעה מספר או בצור
   ):הר חברון:  העיר;הר–בר

לקרוא את המאמר זה סוף סוף לקרוא פובליציסטיקה חושבת 
המסתכלת מהיום וקדימה עם אמירות שחלקן יחלחלו עוד הרבה 

להבנת ) היהודיים(זמן עד שיתעוררו הקיצוניים משני הצדדים 
 שנחרטת היום בברזל מלובן לתוך הנפש הביחד לצריבת התודעה

לדיאלוג אידאי הנפתח מחדש . הישראלית המתחדשת בארצה
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שאינו ', הומניסטי' וחבל שציבור ,האמוניים, ליסודות הדמוקרטיים
  . ךמקשיב ינתק את עצמו מהתהלי

תגובה שלו מדיאלוג עם הכותב –שיחהלאחר כמה תגובות הופכים המאמר ו
אך לא מרכזי אמנם , תב הוא רק משתתף נוסףבו הכוששיח מורחב –לרב

יש המגיבים . בשיאו עשרות רבות של משתתפים המגיבים זה לזהו, היחיד
הקבוצות המרכזיות .  ויש המגיבים לקבוצה שלמה,להודעה ספציפית אחת

בשגיאת כתיב [הסמול , השמאל( מתייחסים הם השמאלנים ןאליהש
גם (או המתנחלים ' הכתומים'מנגד ו) הבורגנות, ]אופיינית) small(מכוונת 

 את בדיונים מסוג זה עולה הפתוס ומציף). מי שאינו כזה אך מזדהה אתם
הדברים ש הוא טובע בעצמות הרגשיות ,גם אם עולה טיעון לוגי. שיח–הרב

   . בהןנאמרים
השקרנות כותרת ב 'מתעב שמאלנים'כך כותב מגיב המכנה עצמו 

   :...שיםהגיעה לשיאים חד, שמאלנים, שלכם

שרק מסירותם ונאמנותם , גוש קטיף יושב על דיונות המדבר
הפכה , האידאולוגית של המתישבים מול החיים הריקניים שלכם

הסיוע שהם קיבלו מהמדינה הוא כאין וכאפס מול  .אותו לגן פורח
סיוע שנועד לכסות את , הסיוע שקיבלו הקיבוצים שלכם פושטי הרגל

רק , כן. פוצות אצל הבולשביקים הללוחובות השחיתות והגנבות הנ
 ומי שוטף את הכלים במסעדות .בגוש קטיף יש עובדים זרים

עדונים שהם מרכז הוויתכם ופסגת והפלצניות שלכם ובמ
וראיתי את הדוגמנית , אשריי, הסלקטור הכניס אותי'(? שאיפותיכם
, )אלו שעדיין נשארו(ומי עובד בשדות של הקיבוצים ) '...הסלברטאית

  . םצבועים עלובים שכמותכ? מאהוביכם הפלסטינים 'נגזלו'שדות שה

  אתוס והטיעונים נגדוה

במסגרת זו . החברה הדמוקרטית מושתתת על עקרונות של חופש ביטוי
', להפוך ארגז'שכל אדם רשאי ,  בעיקר עם השתכללות הטכנולוגיה,מקובל

תונאים יעל. אך לא בהכרח יהיה מי שישמע אותו, לעמוד ולשאת את דברו
יתר שהם מבססים בזכות עבודה ארוכה ובניית יחסי אמון בינם לבין  זכות

  ). Eason, 1988(הקוראים 
הקוראים .  המסורתית ביססה יחסי אמון בינה ובין הקוראיםעיתונותה

כתיבה ולצורת ההתרגלו לסגנון ו, מכירים את הכותבים במשך שנים
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מקבל בכך את , מסורתיתון היאת העהקונה , הקורא.  בעיתוןמחשבהה
 .תונאי זכות להשמיע את דבריוילעבכך הוא מקנה ו, כללי המשחק

אנשים לפני פתח פותחים המסורתיים בצורתם האלקטרונית העיתונים 
מעשה הכרוך במחויבות כלפי , תוןישלא היו משלמים כסף בעבור הע

 שלתון ויהעשל , תונאיימתוך כך ערעור האתוס של הע. תון וכותביויהע
הוא משקף בא לידי ביטוי ביתר שאת בגרסה האלקטרונית שהערכים 

גרסה זו ). 'מכתבים למערכת'מתפרסם מדור מצומצם של המודפס תון יבע(
מתומצת או , מנומק, מאפשרת כמובן גם לסטות מהנורמה של דיבור רהוט

  . מנוסח היטב
תלקק עיתונאי אפס אני לא   בכותרתדוגמה בולטת היא התגובה

, בנזימן ,אלדר ,הס ,ה אתה עושה בעיתון אחד לצד אמיצים כלוימבין מ
   :מרכוס ואחרים

, המכוער–הדתי–הימין–כדאי שתכתוב מאמרים יחד עם עיתונאי
נציג המתנחלים ישראל –כניראה כמו חייך–חייו שקר הצבוע שכל

לחוד היא  התרומה המשותפת שלכם ושל כל אחד מכם. להרא
קיבלו  ,שרצו את כל העוגה אבל אבויפלצנות בכיינית של פשיסטים 

זוג שוטים עלובי נפש הסיכום המשותף  ... ממנה99.99999%רק 
  .שלהם הוא האפס המוחלט

כותב התגובה את המסר של המגיב בוחר לרשום במקום המיועד לשם 
בה מבקש הכותב שתגובה –זוהי תופעה אופיינית לשיח. 'שביט אתה מגעיל'

בה אמור שלחלופין השורה .  מפתח אחדלהפנות את תשומת הלב למשפט
  כיוון שלכותרת מוקצב מקום, להמשך הכותרת משמשתרשם השםילה

תופעה אחרת היא ). אך באתרים אחרים', הארץ'של באתר לא אמנם (קטן 
  .)Roeh and Feldman, 1984(השימוש במספרים לשם העצמה רטורית 

ונאית של תיהסמכות העעל דוגמה אחרת המערערת על המוסריות ו
  : 'קורא הארץ'עצמו את שביט באה מצד מי שמכנה 

למקום שמגרשים . שביט שב שבעה על העובדה שנכשלת בעיתונות
באו רבים וטובים  .טובים שבאו לכאוב לא צריך יותר לבוא אנשים

אין אדם שלא . טענתך מופרכת .וסולקו בחרפות וגידופים עובדה
כולם צריכים  .מדדת כאבלא . אל תטיף לנו מוסר. כואב את המצב

או שאתה שואל . בכנות אינך יודע לכתוב. לעשות חשבון נפש גם אתה
או שאתה , או שאתה מסתיר שאלות חשובות, שאלות רבות מדי
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או שאתה ממציא , או שאתה מתחנף, מביא נימוקים חסרי שחר
עזוב את המקצוע שאינך . די שבענו ממך. מדמיונך כותרות לא לענין

  .עיתון הארץ מוריד רמה אתך בכל מובן שהוא. מוכשר לו

מגיבים אחרים ', הארץ' שהנגידו בין שביט לבין ,הקודמיםשלא כמגיבים 
לכל כותרת ב. ביניהם וערערו על האתוס של שניהם גם יחדראו זהות 
  :  כך נכתבהכועסים

עכשיו גילתם מי זה ארי שביט ועיתון  .לכל הכועסים על ארי שביט
בעיני  ,המייצג האולטימטיבי של הארץ המתהדרשביט הוא ? ץהאר
יש להם אפילו שני עלי תאנה לכסות על ערוות  .כעיתון נאור ,עצמו

אבל עיתון הארץ וכותביו  .לוי והס, השבעה של עצמם הבורגנות
מכתיר עצמו כנאור  ,המאופיינים במוסר כפול לאורך כל שנות קיומו

שים ומשמנות לת לחשמתנכלו אבל בפועל דוגל בנתניהו ושיטותיו
הארץ ושביט הרוצים לחבק את ) קוראי הארץ כמובן( .את החזקים

מעולם לא ביקשו לחבק  ,החבורה הגזענית הזאת של המתנחלים
כמו שנדרש מעיתון  ,ולהלחם את מלחמתם של החלשים בחברה

ביטוח לאומי משרדי הממשלה  ,שהמדינה דרך מוסדותיה ,נאור
מחפיר אליהם את הסבל היום ביחסה ה מתעללת בהם ומעצימה

   .יומי שהוא מנת גורלם

חוברות כאן ) עובדות(לוגוס –ואנטי) כתיבה עיתונאית(אתוס –טענות אנטי
הטענות שכבר הוטחו בשביט . לעסוק בנושאים חברתיים' הארץ'ה מילציפי

, הממד העובדתי: מתקשרות לתרעומת בעלת ארבעת הממדים' נהנתן'ה
  .העיתונאי וממד התביעה לעיסוק חברתיממד האתוס , הממד הרטורי

בדוגמה אחרת אפשר לראות שהתביעה לעיסוק חברתי נתפסת 
 כותרתבכך נכתב . כשומטת את הזכות המוסרית לומר את הדברים

מי בהשלמה ומי , התקוות מוציאות את נשמתן, המרקם החברתי גווע
  : ומי בשברון לבלמי בצער גדו. בהתנגדות

זכויותיהם . מקרריהם ריקים. צמי קמלכבודם הע. גם הקשישים
רובם לא , בניגוד לכל שהובטח. אבק רפאים בשולי החברה. פרוצות

רובם הרכינו ראש בפני שררה , בניגוד לכל שהובטח. היו אלימים
 כשהם יוצאים אל מה שנתפש, כך כשכעת. ותכניותיה הכלכליות

יל אפשר להתח, כחוסר עתיד, 45בעיקר אלה שמעל גיל , בעיניהם
האם היו צריכים לקבל ? מה קרה כאן. לעשות את חשבון הנפש
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המדיניות  האם היתה חובה לשנות את. אולי לא? קצבאות
את . עשרות השנים של מדינת רווחה באו אל קיצן. יתכן? הכלכלית

את הטעות . העוול הגדול שגרמו לעשירים היה צריך לבטל
כי , צריך לתקןההיסטורית הגדולה של מדינת הסוציאליסטים היה 

וצריך היה להגיד , הרי בעצם לא היינו סוציאליסטים מעולם
פתרון בורגני של , אנחנו מדינה קפיטליסטית: מתישהוא במפורש

  . מדינת יהודיה שההון בכיסם

, מתייחסת לאתוס של העיתונאי ושל אכסנייתוההתגובה הראשונה לעומת 
ראות בשתי התגובות לאפשר .  זעמה ברטוריקה את מטיחהיההתגובה השני

ה י השניההדוגמ. אודות האתוס הנפגם בשל הפתוסעל טענה משלימה 
העמדת פנים של : מבהירה אולי ממד נוסף של התרעומת כלפי הכתבה

ד וקלה מא, מרשמית, הכותב נוקט כתיבה נוסחאיתשבעוד , כתיבה מקורית
  . ועל כן נראית סותרת את טענתה למקוריות,לחיקוי

תונאי יתקיפת הדברים של שביט הענוסף על , ם כאןכפי שכבר הודג
. סיון לתקוף את דבריו כמייצג קבוצות גדולות יותרייש נ, 'הארץ'וכתב 

שמאל 'האו את מייצג את השמאל כולו ה 'שמאלני יפה נפש'שביט הוא 
כל כותב . מי שמייצג את המתנחליםהוא לחלופין ו ,'השפוי והלא קיצוני

  . חסות שעל האתוס שלה הוא מערערבוחר לו את קבוצת ההתיי
מתבלטות תגובות )  תגובות650–מיותר (השיח הזה –בתוך רב

על האתוס של ) פתוס נגדי או אתוס נגדי, באמצעות לוגוס נגדי(המערערות 
כך . הכותבשל דוגמה בולטת עוסקת במקום הפיזי . המגיבים האחרים

ב אתה "בארהממקום שבתך הנוח : Oded, 4–ל בכותרת 146כותב מגיב 
   :?מטיף לנו מוסר באנגלית הקלוקלת שלך

מזוייפת ודאגה ' הומניות' מרוב! אתה מבייש את אימך יולדתך
אתה רומס את עמך ומתנתק משפתך , לפלסטינים המסכנים

  !!!!בוש והכלם. ומתרבותך

  פתוס־אתוס ופרו־פרו, לוגוס־פרו: תגובות חיזוק

 מאמרו של שביט אלא תגובות אינן תוקפות אתכמה , כפי שהוזכר
  : מסתפקות בהרמת הכובע לשביטאינןאך רובן , מסכימות עמו

. תראה לאיזה חלאות אתה כותב) פעם שניה(ארי שביט . 255
  בן הארץ/ ומעמיק כמוך , עיתונאי כשרוני
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  דוד/ארי שביט, שאפו. 261
תחזקנה ידיך מול השועלים הקטנים המחבלים בכרמים שאת 

אנשים שערקו נפשית למחנה .  כאן למכבירתגובותיהם ניתן למצוא
האויב ושהאמפתיה היחידה בלבבם היא לאויביהם הנוראים ביותר 

  .ולא לבני עמם

ארי שביט הוא העיתונאי השמאלני האנושי היחיד בין כל . 47
השאר שנוהגים וכותבים באטימות ורוע לב כלפי אנשים 

  זאב / י דיקטטור שפל"אומללים שמגורשים מביתם באכזריות ע

מופיעה התנגדות , תונאייברבות מן התגובות המחזקות את המאמר הע
  : דיינתילתגובות מוקדמות ההופכת את התגובה עצמה למעניינת ומ

  מרכזי! / כל הכבוד לארי שביט. 18
הפגם היחיד שמצאתי במאמר היה ההתעלמות הבוטה מדבריו של 

 .מילא. םיומיי–שפורסמו על הבמה הזאת לפני יום, דוד גרוסמן
שכל טיפת דם , מגלגלי העיניים משמאל, לחבורת הצדקנים

 אילו היה --- פלסטיני שנשפכת מזעזעת את אושיות עולמם
שהיה הופך באחת את דעתם , יכול–מגיח לעולמנו קוסם כל

 הפלסטינים -ודיעותיהם של כל הישראלים לדעתכם ולדיעותיכם 
 וגיחכתי למראה ישבתי אתמול .את כולנו תוך יום 'שותים'היו 

שהמשיכו לנטוע ולתלות כביסה , האומללים ההזויים מחבל קטיף
הבוקר . עד הרגע האחרון כאילו כל הקורה מסביב אינו נוגע להם

המנותקות לגמרי מן , אני מגחך כשאני קורא את השטויות שלכם
   ...המציאות בה אנו חיים

  דורית/אתה נורא צודק, ארי שביט. 92
 לאור השתיקה והלהיטות לראות דם מצד מאמר אמיץ במיוחד

, אינני מבינה מדוע אנשים שאין להם כל קשר להינתקות. השמאל
א ומשתזפים או באוניות נופש ואתרי "שיושבים בחופה של ת

.  מפלתםאמדוע הם רוצים לראות את המתיישבים בשי, תיירות
. להפך יש כאן שמחה לאיד, מדוע הכאב והצער לא חודר להם ללב

כיביתם את , איבדתם חיילים מצטיינים, אבדתם אחים. צודקאתה 
האם הנהנתנים בשינקיין או אילו ? הרוח ומה ישאר להם עכשיו

  ?הם יהיו מאורות המדינה, ל "שבורחים לעשות כסף בחו
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, בתגובה זו. ותמיכה בכותב' חויישר כ'תגובות רבות שעיקרן אמירת יש 
ניכרת גם , לוגוס ופתוס כאחדשהיא דוגמה לשימוש בפתוס להתרסה כלפי 

  . שאף היא משמשת הד לרוח הכתבה, עמימות מחשבתית מסוימת
  

   השיח הישראלי שלתגובה בהקשר-שיחה: דיון ומסקנות

, כתריאל(האתוס הישראלי בשיח מתאפיין בביטוי ישיר וספונטני , כאמור
מתמקד בפעולה של ,  של כתריאלהגדרההפי ל, 'כאסח'שדה ה). 1999

לראות פרשנויות אפשר בדיוננו . אישיים–כוח ושליטה ביחסים ביןהפעלת 
' כאסח': תגובה–שיחּבַ' דוגריות'הן  לשתי התפיסות שהתפצלו מ זו מזושונות

). המשתמשות בכאסח כלפי מתנגדים, 'ּפְרו'תגובות (' פרגון'ו) 'אנטי'תגובות (
ססת המבו, מעניינת לבדיקה הקריאה לתמיכה של מגיבים אחריםבייחוד 

מהותם ומשמעותם בדבר על הנחה מוקדמת של הסכמה או לפחות הבנה 
, הספונטניות היא הרכיב הבסיסי בפעולת התגובות. של אירועים פוליטיים

כתריאל . ונלווית לה פעמים רבות הימנעות מודעת מכל פעולת ריכוך שהיא
לשמיעת ) המגיב–הקורא: לענייננו(מדברת על אסטרטגיות של הכנת השומע 

לעתים הסימון .  שלהם'דוגריות'שבוטותם תוצדק ב, דברים) קריאת(
בניסיון לרכך , במחשבה לאחור, אלא בסיום מבע, המפורש מופיע לא כפתיח

תופעות כאלה נדירות ביותר . נשמעת לדובר בדיעבד ישירה מדיהאמירה 
תגובה אינו מכוון –שיחה. מוחק העברהליניארי בשל אופיו , תגובה–בשיח

סחיסטי הולמת היטב את אהדוגריות בלבושה הכ. 'שיח תיקון'להיות 
ויר ונסוגים והולמים בא: תגובה–שיחית של שיח–תפיסת זירת האגרוף הרב

  .  תגובות שאולי יגיעולית תעלומה יה רוּויציפבלאחור 
 מפני , טוען אריסטו כי הנואם זקוק לריגושים'רטוריקה'בחיבורו 

תגובה –כך גם בשיח. ת אצל הקהלשהוא חותר להגיע להכרעה שיפוטי
מציגה טיעונים הלהבחין בפעולה רטורית ריגושית אפשר בו ש ,סחיסטיאהכ

 ;ה לתשומת הלב ולפתוס ופחות במיקוד התוכניי אך עיקרה בפני,רציונליים
  .זאת בשל אופיו של המדיום

דמוקרטית שאינה –אופי זה מאפשר סוג חדש של פעולה חברתית
מדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת '. ארבע שניםמסתכמת בהצבעה פעם ב

על ירידה בשיעור מלמד  המכון הישראלי לדמוקרטיה הוציא לאור ש'2004
תופעה זו . ת ולבחירות לרשויות המקומיותוההצבעה לבחירות הכללי

, אריאן(מאפיינת את מרבית הדמוקרטיות המערביות בעשורים האחרונים 
בשיעור הירידה בין  נהוג לקשר ,יםלטענת החוקר). 2004, ברנעונון –בן
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פעולה ובשביעות הרצון של השיתוף ב ,ירידה בהזדהותבין ההמצביעים ל
–דווקא ערוץ כשיח. הציבור מן המערכת הפוליטית הממסדית המסורתית

,  מאפשר מעורבות של האזרח בחיים הפוליטיים, באינטרנטבייחוד ,תגובה
–ר זו מתמלאת פעולה חברתיתכיכ. כר העיריבדומה להפגנות פוליטיות בכ

  .מסורתית–פיזית–חדשנית המחליפה פעולה חברתית–מילולית
תגובה –שיחהיתה לגעת במאפיינים של ימטרת מאמר זה האמנם 

לנסות להציע כלי לניתוח  ביקשנו אך בעיקר , המקוונת בישראלעיתונותב
מתוך הדברים שעלו במאמר נראה שאפשר . רטוריקת המגיבים ולפירוקה

ברדיו , באינטרנט(תגובה –למיון התגובות בשיחשלהלן יע את המודל להצ
  ):תוןיובע

  
  בטקסט המדיה 

 בתגובה   
 פתוס לוגוס  אתוס

    פרו לוגוס/  אנטי

    פתוס פרו  / אנטי

    פרו אתוס /אנטי 

  
כיצד מבסס : הטקסט המתפרסם במדיה מפורק לשלושת רכיביו הרטוריים

 ;גיון שלוי כיצד הוא בונה את טיעוני הה; ואמינותויוצר הטקסט את מעמדו
 המגיבים פועלים בתגובה לשלושת .וכיצד הוא משתמש ברגש לביסוסם

  . רכיבים אלו ומנסים בתגובתם לקעקע אחד או יותר מהם או לתמוך בהם
לוגוס מול –אנטי(שיטתית וסדורה פעולה המגיבים אינם פועלים תמיד 

: אלו' כלי נשק'משתמשים במגוון הם  אלא ,)פתוס למיגור הפתוס, לוגוס
לוגוס מושמעים כדי –טיעוני אנטי, נגד הלוגוסנמתחים אתוס –טיעוני אנטי

–פרו(טיעונים התומכים בטקסט המדיה . להחליש את הפתוס וכדומה
מכאן אנו מגיעים . דומהבאופן פועלים ) פתוס–אתוס ופרו–פרו, לוגוס

נתח כל תגובה לטקסט מדיה מאפשרת לו 3x3הבנויה דלעיל לטבלה 
  .ולמקם את הטיעונים המופיעים בה

כזירה  אפוא  המקוונת מתגלהעיתונותתגובה למאמרים ב–שיחה
בקשר שבין טכנולוגיה , תולשוני–מרתקת להתבוננות בתופעות חברתיות

פעולה המאפשרת לבין התפתחויות בשיח ובמקומה של הטכנולוגיה 
  .talkback sphere–ה, רי ייחודיידואלית במרחב ציבובאינדי–חברתית



  העיתונות המקוונת בישראל: םקו.   עיתונות דוט348

  

  המקורותרשימת 

, 2004מדד הדמוקרטיה הישראלית ). 2004(ברנע ' וש, נון–בן' פ', א, אריאן
  .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים, כולל סקר עמדות הנוער

: אביב תל,  גבריאל צורן:תרגם והוסיף מבוא ,רטוריקה .)2002(אריסטו 
   .ספרית פועלים

 מאפייני :פתיחות ואינטראקציות בשיחות עם מאזינים. )2003( 'ג, הכהן
הרצאה במסגרת כנס האגודה הישראלית , זהות אישיים ותרבותיים

  .  ירושלים, לחקר שפה וחברה

תיאור תכניות השיחה : האזרח משוחח על ענייני השעה .]בהכנה[ –––
 דוקטורלשם קבלת תואר  ה עבוד,הציבורית עם מאזינים ברדיו

 .אוניברסיטת חיפה, וסופיהלפיל

 המקרה של :המאבק על ההגמוניה בשוק התוכן המקוון .)2003 ('י, הכט
 ,הרצאה במסגרת סימפוזיון על טוקבק ועיתונות ,הטוקבק

   ).נובמבר(אוניברסיטת חיפה 

ניסוי מחשבתי או ניסיון : המרחב הציבורי של הברמאס'. )1997(' ד ,ורמן
 .45-34 :1 דברים אחדים', ?היסטורי

  תל, דפוסי תקשורת ותרבות בישראל:מילות מפתח .)1999 ('ת, כתריאל
 . חיפה וזמורה ביתן אוניברסיטת: אביב

מה גורם לקוראי עיתונים מושבעים לעבור : מרפרפים'). 2004(' א, ליביו
  .28-26: 49 העין השביעית', לצרוך חדשות באינטרנט

 ,'מאל בכתיבה הפובליציסטיתרטוריקה של ימין וש'). 2000 ('י, שלזינגר
 ספר רפאל ,)עורכות( אולשטיין 'קולקה וע–בלום 'ש,  שורצולד'א: בתוך
  .כרמל:  ירושלים,ניר

  .63-62: 58 העין השביעית ,'חשופים ברשת'). 2005 ('א, שנבל

  
Anderson, B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the 

Origin and Spread of Nationalism, London: Verso. 

Bakardjieva, M., and R. Smith (2001). ‘The Internet in Everyday 
Life’, New Media and Society 3(1): 67-83. 



To Talk and to Talkback   349 

Dahlberg, L. (2001). ‘Democracy via Cyberspace’, New Media and 
Society l3(2): 155-177. 

De Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life, Berkeley: 
University of California Press. 

Dietz, M. (1992). ‘Context is All: Feminism and Theories of 
Citizenship’, in: C. Mouffe (ed.), Dimensions of Radical 
Democracy, London: Sage, pp. 63-86. 

Eason, D. L. (1988). ‘On Journalistic Authority: The Janet Cooke 
Scandal’, in: J. Carey (ed.), Media, Myths and Narratives, 
London: Sage, pp. 205-225. 

Feenberg, A. (1991). The Critical Theory of Technology, New York: 
Oxford University Press. 

Habermas, J.  (1989). The Structural Transformation of the Public 
Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society,  
Massachusetts: MIT Press. 

––– (1999). Questioning Technology, London: Routledge. 

Hartley, J. (2000). ‘Radiocracy’, International Journal of Cultural 
Studies 3(2): 153-159. 

Hutchby, I. (1996). Confrontation Talk Arguments, Asymmetries, and 
Power on Talk Radio, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.   

Katriel,  T. (2004). Talk Radio in Israeli Culture, Detroit: Wayne 
State University Press. 

Kellner, D. (1999). ‘Globalization from Below? Toward a Radical 
Democratic Technopoltics’, Angelaki: Journal of the Theoretical 
Humanities 4(2): 101-113. 

Keskinen, A. (1999). ‘Teledemocracy’, in: O. Ostberg and S. Clift 
(eds.), Democracy  and Government On-line Services G8 
Government Online Publication, URL (consulted Sept. 2000). 
www.statskontoret.se/gol-democracy 



  העיתונות המקוונת בישראל: םקו.   עיתונות דוט350

  

Nerone, J., and K. G. Barnhurst (2001). ‘Beyond Modernism: Digital 
Design, Americanization and the Future of Newspaper Form’, 
New Media and Society 3(4): 467-482.  

Poster, M. (1997). ‘Cyerdemocracy: Internet and the Public Sphere’, 
in: D. Porter (ed.), Internet Culture, New York: Routledge, pp. 
201-218. 

Roeh, I., and S. Feldman (1984). ‘The Rhetoric of Front-Page 
Journalism: How Numbers Contribute to the Melodramatic in 
Popular Press’, Text 4(4): 347-368. 

Schroder, K. (1988). ‘The Pleasure of Dynasty: The Weekly 
Reconstruction of Self-confidence’, in: P. Drummond and R. 
Paterson (eds.), Television and Its Audience, London: British 
Film Institute, pp. 61-82.  

Schumpeter, J. A. (1976). Capitalism, Socialism and Democracy (5th 
edition), London: Allen and Unwin. 

Schutz, A., and T. Luckmann (1973). The Structures of the Life-
World, Evanston, Il: Northwestern University Press. 

Silverstone, R. (1994). Television and Everyday Life, London: 
Routledge. 

Tehranian, M. (1990). Technologies of Power: Information Machines 
and Democratic Prospects, Norwood, NJ: Ablex. 

Thumber, H. (2001). ‘Democracy in the Information Age: The Role of 
the Fourth Estate in Cyberspace’, Information, Communication 
and Society 4(1): 95-112. 

Turner, G. (2000). ‘Talkback, Advertising and Journalism: A 
Cautionary Tale of Self-Regulated Commercial Radio’, 
International Journal of Cultural Studies 3(2): 247-255. 

Voloshinov, V. N. (1973 [1929]). Marxism and the Philosophy of 
Language, trans. L. Matejka and J. R. Tutnik, Cambridge, MA: 
Seminar Press. 



  שער רביעי

  הדי כינוס



  

 



    353 

 

  

  

  

  עלהעיתונאית  כללי האתיקה תהחל
  עיתונים מקוונים

  )2005פברואר (' העיתונות המקוונת בישראל'תמליל מיום העיון 

  מיכאל בירנהק ,מרדכי קרמינצר
                                                                                                                   

  
האם יש מקום להחיל את כללי האתיקה על עיתונים : כי קרמניצרמרד

  . כן:  למדישאלה הזאת פשוטה לעהתשובה  ?מקוונים
לפני כשנתיים וחצי מינתה מועצת : ציין את העובדותל כדאי לוקודם כ

. ליבאי לבחון את השאלה הזאת–ר ניצה שפירא"העיתונות ועדה בראשות ד
בו המליצה להחיל את כללי ו , וחשבוןדיןהוועדה לפני כשנתיים הגישה 

מועצת העיתונות החליטה , כןאו. האתיקה העיתונאית על עיתונים מקוונים
הגילוי הנאות מחייב אותי לציין ( . ברוח זולתקן את תקנון העיתונות

  .)שכיהנתי באותה עת כנשיא המועצה
הסיבות לכך הן . בכדיולא ', עיתון מקוון' תהמועצה נמנעה מהגדר

ההתפתחות דינמית מאוד והשינויים , ויה להיות מחלוקת על ההגדרהעשש
עם זאת אינני מוציא מכלל אפשרות שלאחר צבירת ניסיון יהיה . מהירים

השתכנע אני מתקשה ל .או לפחות לקבוע מקרי קצה, אפשר לגבש הגדרה
', עיתון'נראה ונקרא ונשמע ופועל כמו הבאינטרנט טקסט טיעון שמן ה

 יהיה משוחרר מכללי ,בקרה וסינוןומערכת לו   שישדהיינו כטקסט
, טיעון זההצדקה ל קבלקשה לי מאוד ל. חלים על העיתונותההאתיקה 

מסוימים בין עיתון כתוב ההבדלים ובאחרת הטכנולוגיה שיסודה ב הצדקה

  
המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז בורדה לתקשורת חדשנית את יום העיון כינסו    *

 .גוריון בנגב–באוניברסיטת בןש
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ן אחד מלא אף .  מקווןלבין עיתון ת אחרתאלקטרוניאו בין מדיה 

 צריכים ינםשכללי האתיקה אנו להסיק גרום לליש בכוחו  ללוההבדלים ה
הדגם ן אני מסכים שככל שאנחנו מתרחקים מאמנם . עיתון מקווןלחול על 

אלא הם , 'עיתון' פועלים כמו ינםמגיעים לאתרים שאאנו , 'עיתון'של 
יכולה להישאל על כן ; בלי הבחנה וסינוןמגיע אליהם המזרימים כל מידע 

אם הם אכן פועלים באופן , באשר לי. 'עיתון'אכן לגביהם השאלה אם הם 
  . 'עיתון' ינםלהגיד שהם אאני נוטה , זה

מפעילים את העיתון האנשים הכוונה של השמבחינת  סבוראני עם זאת 
יש , העיתון המקווןן המקוון מול הציבור ומבחינת הציפיות של הציבור מ

ם אנחנו א. דמיון גדול מאוד בין העיתון המקוון לבין כלי התקשורת הרגיל
  דיווח אמין על גוןכ, הערכים שאנחנו מצפים מתקשורתתוהים על 

  דיווח -  בנושאים שבסדר היוםדעותעל ההתרחשויות ועל ה, המציאות
אם ו - מבחינה דמוקרטיתהן מבחינה תרבותית  הן  חיונייאמצעשהוא 

כפוף לכללי הכלי ב - דיווח שכזהאנחנו שואלים איפה יש סיכוי טוב לקבל 
למדי ברור תשובה היא ש - כפוף לכללי האתיקה איננוה או בכלי שהאתיק

כפוף מגורם ה) הדיווח האמין(לקבל את המוצר הזה יותר שיש סיכוי טוב 
שנועדו להגן על הפרטיות ועל ,  הוא הדין בכללי האתיקה.לכללי האתיקה

כללי  ש טובהסיבהאפוא אין  .השם הטוב מפני פגיעות לא מוצדקות
מבחינת ההשפעה של הכלי הזה הן ', העיתון המקוון'ולו על האתיקה לא יח

 כללי האתיקה .מבחינת ההשפעה הצפויה של כללי האתיקההן על הציבור 
  .נחוצים כדי שהעיתון המקוון ימלא את תפקידו החברתי

צריך גם להביא בחשבון שאם אתה קובע שכללי האתיקה לא יחולו 
 השפעה מרחיקת לכת על עה זוקביצפויה להיות ל, על עיתונים מקוונים

שאיננו חייב תקשורתי אם יש מגזר שהרי  .כלי התקשורת הקיימים
הוא נהנה מאותו  בה בעתו , אותושהוא מפרסםלפני לבדוק שום דבר 

יש ו, כאילו יש בקרה( 'עיתון' למעניקיםומיחס ש 'עיתון'מעמד של 
אחרים על מגזרים לכאורה יתרון  מגזר זהיש ל, )יש סינוןו ,מערכת

. וממילא נפגמת התחרות בתנאים שווים, החייבים בציות לכללי האתיקה
יתיישרו לפי הסטנדרט האחרים כלי התקשורת גם יש סכנה ש: זאת ועוד

אשר על . את המידע לפני פרסומויבדוק מהם אחד לא אף ו, הנמוך הזה
ואמנם איננו , מדורדרכבר מצב אמנם ה . הידרדרותתפה סכנכן אורבת 

מן אפילו ואולם אפשר להידרדר עוד ,  ראוי לשמושיחם אפילו לקרובי
אם המגמה היא שלאורך זמן העיתונות : זאת ועוד. היוםגרוע המצב ה
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ויתור על האתיקה בעיתונות , המקוונת תחליף את העיתונות הרגילה

  .המקוונת הוא מוחלט עליה
סיון יהחיהנות מן שעיתונאים בעיתונים מקוונים רוצים למשוכנע אני 

לא ברור . סיון עיתונאיילפעול בלי ח ניתן כיצדקשה לראות . העיתונאי
 כללי ללא נכונות לקבל את תחולתם שלסיון עיתונאי י חכיצד ניתן לתבוע

, העוקץן משוחררים מולהיות דבש יהנות מן האפשר ל–כלומר אי. האתיקה
  . המגבלותן מ

העיתונים ם אמנ:  נוסףכבד משקלשיקולים האלה יש שיקול מלבד ה
אבל  ;התקשורת בכללהן אלא הם חלק מ, עומדים לעצמםאינם המקוונים 

המחוקק ן למנוע מהיא בעיתון המקוון  אחת הסיבות לכך שצריך אתיקה
אנחנו רוצים שהמחוקק לא יהיה . להיכנס להסדרה של התחום האתי

 משום שאנו חוששים שההגדרה שלו תהיה לוקה במשוא ,בזירה הזאת
 .אינטרסים שלהםהטובת ל, ת הכוחות השליטים הפוליטייםפנים לטוב

. למחוקק להיכנס לתחום זהברורה הפקרות בתחום האתי היא הזמנה 
למנוע גדול דיו יתה קיימת בתקשורת כאילו יש לתקשורת כוח יההנחה שה

לדעתי מחסום זה . היוםעוד איננה תקפה , המחוקק את הכניסה הזאתן מ
. פעמים מול התנגדות של כלי התקשורתכמה כמה וכנסת הקודמת בנשבר 

לכן גם מבחינת .  הוא עלול להישבר גם בעתיד,נשברכבר  והואהואיל 
מקובל . למנוע הפקרות בתחום האתייש אינטרס ההגנה על חופש הביטוי 

עליי שבהקשרים שונים נדרשת התאמה של כללי האתיקה לאופי המיוחד 
- של מועצת העיתונות יהיה זה תפקידה. של המדיה האינטרנטית

לספק מענה אתי הולם ותואם לפעולת התקשורת  -באמצעות מוסדותיה 
אין כללי אתיקה קיומם של שלטענה אני מסכים עוד אעיר כי . המקוונת
  . שיש אתיקה בפועלפירושו 

מקדמים  כיצדהיא , ראויה לדיון אחר ה,חשובה וגדולה אחרתשאלה 
בלי להוציא , שראלית בכללותהמשפרים את מצב האתיקה בתקשורת היו

 הרבה פחות  היאאתיקה, תיתפיסל. המקוונתמן הכלל הזה את התקשורת 
נקוט אמצעי לאינה אלא האתיקה העיתונאית . ממה שאנשים חושבים

טעית בהפעלת שיקול 'או  'טעית, אופס'הוא אחד ההיגד ה. שלושה היגדים
 השלישי הוא וההיגד. 'אוי'ההיגד השני הוא . 'הדעת המקצועי שלך

מאפשרים לנו לעמוד הסטנדרטים היא מציעה ו , האתיקהוז. 'תתבייש לך'
 אין : מעבר לזה שום דברכךאין ב. ד ואחד מן ההיגדים הללורי כל אחומאח
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סוג האתיקה איננה אלא . כליאה בתיאו  גרדומים ,לאתיקה כיתות יורים

  . הכולזה . רמות של סימן קריאהכמה של גינוי ב
וזו . קדים עליה מילהא ,ודאי מיכאל יתייחס אליהבוש, תאחרשאלה 

סמכות להטיל את כללי כלשהו מכוח מה לוקח לעצמו גוף : השאלה
 ? מוכנים להצטרף מרצונם למשחקינםהאתיקה על אמצעי תקשורת שא

, וולונטריהמשחק ההוא אתיקה העיתונאית המשחק היופי בן הרי חלק מ
, והנה.  רצונם של המשתתפים בובמידה מכרעת עלהבנוי , לא ממסדיה

בקשר  דווקא ו לא,לעצמה את הסמכותנטלה ובאה מועצת העיתונות 
  המועצה.החלטות קודמות ארוכות שניםבאלא גם , עיתונות המקוונתל

אנחנו מטילים כללי אתיקה גם על מי שאינם מצטרפים באופן ': קבעה
אני חושב . םגם לגבי העיתונים המקווניזה דברה של המועצה . 'רצוני

הידרדרות תתחולל אותה  , אותונקוטאפשר ל–אם אי. שהדבר הכרחי
עושה בהם פלוני איים שאת קיומם של אם אתה מאפשר . קודםציינתי ש

 את כולם תסחףהסכנה היא ש ',אני לא משחק, פוס'אומר ושבת לעצמו 
ואם באמת מדובר בכללים . עדר סטנדרטיםילהחלילה לסטנדרט הנמוך או 

ה העיתונאית ימילוי הפונקציוהגינות כגון ליסטיים ששיקולים מינימ
לקבל את טרונייתו של מי שמבקש להשתחרר אפשר –אי, םמכתיבים אות

כדי להבטיח את שמירת האתיקה בכלל '  לושאומריםמהם כלפי מי 
אין הצדקה לשלול . ' מפעילים את הכללים האלה גם עליךאנו, הגופים

וח הגינוי שלה לשם שמירה על סטנדרטים מהפרופסיה העיתונאית את כ
  .מקצועיים ואתיים

 לראות יהיו שיציעו. כוחהפעלת כאן ביטוי אמתי של אין  :עודזאת ו
, ויכוח עקרוניולא כהפולמוס בדבר החלת כללי האתיקה העיתונאית את 

, העיתונות המסורתית הישנהאלא כמאבק כוחות בין , ערכי, תאורטי
לא אלה . לבין העיתונות החדשה, על המעוז שלה, נה על המוסר שלהגִמה

יבדוק את המהלך הישראלי יראה ש מי .במהלך הישראליהם פני הדברים 
היו נציגי הציבור במועצת , הוביל אותו, הניע אותו, שמי שיזם אותו

רשימת מקבלי המשכורות של כלי ב נםיאש, בלעדי נציגים אלה. העיתונות
השיקולים שביסוד  . בא לעולםזה מהלך לא היה, התקשורת בישראל

   .ולא שיקולי כוח, המהלך הם שיקולים של ראויות ציבורית
הייתי  אם ? שאמרתיה הייתי מסכים לחזור בי ממבאילו נסיבות

 מן משתכנע שיש באינטרנט פוטנציאל אמתי לתקשורת משוחררת
הקונסנזוס הפוליטי והחברתי ושכללי האתיקה הם מכשול בפניו של 
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, לתקשורת משוחררת אני מייחס חשיבות גדולה מאוד . כזהפוטנציאל

דבר מחייב שכן ה, וברור שקשה לה מאוד להתקיים בכלים הקיימים
צריכים להתקיים . חשיבה יצירתית ומוכנות להשתחרר מכל מיני מוסכמות

מדברים ששמענו אמנם  ;ו כזהתפתחותלשיש סיכוי הוא  האחד :שני תנאים
לכך אפשר לומר שאין –איו, כות לכיוונים שוניםהעדויות הולניכר כי פה 

. זוכ להתפתחותתרומה והשני הוא ששחרור מכללי האתיקה הוא . סיכוי
תקשורת חתרנית נגד לאם אשתכנע ששחרור מכללי האתיקה יתרום 

אני מתקשה לראות את אלא ש. לשלם את המחירייתכן שכדאי , נזוססהקונ
יש מינימום . ירה נגד הקונסנזוסחתהקשר בין התפרעות בתחום האתי לבין 

אפילו במאה . המחתרתי–מוסרי שחייב להישמר גם בתחום התקשורתי
  .העשרים ואחת אין להיכנע לרלטיביזם מוסרי גמור

  
לאחר מכן לדבר ו, הערות מקדימותשלוש  עיראני רוצה לה :מיכאל בירנהק

על ארבעה חטאים של מועצת העיתונות בהחלטה הספציפית הזאת 
  . הערה מסבירהיף להוסו

ר ניצה " הופעתי לפני אותה ועדה בראשות ד:ראשונההערה מקדימה 
 אם הספקתם לעיין .מכירים את דעתיוהם ,  אותי הם שמעו.ליבאי–שפירא

 ולא הצלחתי לשכנע את ,הם לא הסכימו אתי, בהחלטה שהופצה כאן
, ריחילופי גבהיו שם כך   אחר. לפחות לא בהרכב שהופעתי לפניו,הוועדה

  . זו הערה מקדימה אחת של גילוי נאות. והתקבלה ההחלטה שהתקבלה
אני חושב שמועצת .  אני בעד מועצת העיתונות:היהערה מקדימה שני

זירה ב, העיתונות ממלאת תפקיד חיוני בזירה הישראלית של חופש הביטוי
לא שאני משמיע כל דברי הביקורת . המשפטית וכן הלאהזירה ב, פוליטיתה

 אלא ,תפקידיה של המועצהאת מהותה ואת לייתר את משמעותה ונועדו 
שותפות להרבה מאוד ערכים באהדה גדולה מאוד וב הם נאמרים :להפך
  . שהם מבוטאים בתקנון של מועצת העיתונותכפי 

. השיחהכותרת טנו לגבי בתהילה ואני התל: מקדימה שלישיתהערה 
הייתי מציע מיד , רדכי קרמניצרשל מכותרת הדברים את מכיר  הייתי ילוא

אתיקה ' ,קרמניצרשם ההרצאה של מול . נינוחהפחות , תאחרכותרת 
ששם הרצאתי יהיה   מציעהייתי',  כן- ?עיתונאית בעיתוני האינטרנט

  . '" לא כך"  או לפחות,"לא" - ?אתיקה עיתונאית באינטרנט'
. ריות  אובכמה מעגלים חופפים פחות ידבריאת אני רוצה למקם 

,  הכלכלי, התרבותי,מקומו של המשפט בשדה החברתיהוא אחד המעגל ה
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הוא המעגל השני . עיתונות מקוונת בפרטשל  של עיתונות בכלל ו,הפוליטי

שום שהנושא לא היה מאעיר פחות כך על ו, בין משפט לבין אתיקהשהיחס 
נושא , היחס שבין משפט לטכנולוגיההמעגל השלישי הוא  .מרכזי בדיון

אני לא ': אמרקרמניצר . בצורה נגטיביתמרדכי קרמניצר ה בדברים של שעל
יש שעובדה מן ה )את עמדתךמעט אני משכתב ומקצין ( 'מתרגש במיוחד

אם זה נראה כמו עיתונות ונשמע . ש בפלטפורמה טכנולוגית שונהומישכאן 
אפוא ארצה . עיתונותזה מבחינתך , כמו עיתונות ועושה קולות של עיתונות

גם ארצה לומר כמה דברים על . יר על היחס בין משפט לבין טכנולוגיהלהע
 ויום העיון הזה ממחיש ,םחילופי הפרדיגמות שאנחנו נמצאים בעיצומ

, תיקהו גם העיתונות הו:מעמדה של העיתונות בכללבדבר  השינויאת מאוד 
  . אקשור כמה קצוותגם שאני חושב .  וגם העיתונות החדשה,המסורתית

 לגבי 2003חטאים בהחלטה של מועצת העיתונות מינואר ה ארבעיש 
  . הזכיר כמעט את כולםמרדכי קרמניצר . עיתונים מקוונים

הוא זה היעדר  .אין הגדרה של עיתונים מקווניםהוא שראשון החטא ה
יראה מי שיקרא את אותה החלטה של מועצת העיתונות ו,  מודעתהחלטהב

. טלא להחלישלופות והחליטו חכמה העלו , טו בסוגיהבהם התל. זאת
 'דברים'תחילת היום הראה שיש קשת שלמה של הניתוח שהוצג לנו ב

אבל מבחינת ,  כמו עיתוןנראים אולי,  עושים קולות של עיתוןלכאורהש
יש כאן עמימות . ..או אולי הם כן עיתון, עיתוןאינם מהם רבים  ,מהותם

המשפטית ה הילקבאצלנו . ההגדרה שלהן עמימות כחלק מ, ניתמובְ
אפקט ', כאשר היא באה בהקשר חופש הביטוי, קוראים לעמימות הזאת

למדי ברור היה לי ,  ynet עורך,יון פדרהייתי  ילוא. )chilling effect(' נןצמ
. מצד פרמטרים רבים 'עיתון'ואני נחשב  ,למועצת העיתונותשאני כפוף 

ר צשהמושוכנע למדי הייתי מ ,'מארקר–דה' עורך ,איתן אבריאלהייתי  ילוא
הגבולות ,  משםיםאבל ככל שמתרחק. שלי הוא עיתון לכל דבר ועניין

הוא , 'עניין מרכזי'עורך האתר  ,רמי יצהרהאתר של האם . מעורפלים
אולי זה לא ,  מן האנשים אולי זה ברור לחלק.זה כבר פחות ברור ?עיתון

אפשר  , קצת לדגם מקוון אחרכשאנחנו מתרחקים עוד. ברור לאחרים
 עמדה פוליטית שיש לואתר , 'Rotter net'אתר הפורומים באם לשאול 

זה לא נשמע  .'עיתון'או לא  'עיתון'הם ,  וכללני שותף לה כללינמסוימת שא
טריגר שהניע את מועצת העיתונות ההאם אתם יודעים מה היה . כמו עיתון

 ,בנריאריה אהעיתונאי  תלונה של ? שנזכרה קודםלהקים את אותה ועדה
התרשמתי מכל מקום כך ( 'Rotter net'על אתר , כפי שזה מתועד בהחלטה
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החטא  ,אם כך .) אולי הבנתי לא נכון;הדבריםאת הציג בה בישיבה ש

. של עיתונים מקווניםעמומה רה מכוונת של הגדרה אהראשון הוא הש
עיתון מקוון או לא עיתון ,  בדיוק הוא למי שלא בטוח מהמתגורעמימות זו 

אחד  .נןצאפקט מנקוט  ל,ככל שאכפת לו כלל ממועצת העיתונות, קווןמ
  . 'אמנע מביטוי, אם כך .אוקיי'עשוי לומר כזה 

שני הצעתי  ,ו בדבריהתייחס אליוקרמניצר מרדכי במאמר ש
שילוב של בהצעתי להסתכל  1.'עיתון'מהו שאלה  ל למדיקריטריונים דומים

אין ספק ו, 'הארץ'וונת של יש מהדורה מק. מהות הפעולהשל  ותוהמי
רצונו החופשי את  ממכתיבפדר יון . הזהובן עיתון לכל דבר ועניין במהיא ש

הקושי הוא .  בהצלחה. לבריאות.למועצת העיתונות  ynetשל המהדורה 
אבל  . לא נתווכח מבחינת המהות. בדיוק עיתוןאינםאתרי תוכן שב

  .אחר, משהו חדשלא  א,אותם גופים ותיקיםאלה אינם , יהותמבחינת המ
'Rotter net' כי רמי , 'עניין מרכזי'ה היא יהשניהדוגמה .  דוגמה אחתוז

אפשר להתווכח על . כך שקריטריון המיהות מתקיים, כן עיתונאייצהר הוא 
  . המהות של הפעולה

שיש לה סמכות הוא שהיא החליטה מועצת העיתונות של שני החטא ה
.  גם על מי שאינו חבר בה כמועצהציבורית ומוסרית להחיל את סמכותה

ויש כאלה . על מי שאינו רוצה בהכוח מועצה לשיש היא הבעיה המרכזית 
רמי לגבי . ותה של מועצת העיתונותראינם רוצים במהם  .שאינם רוצים בה

ותה של ר במ, ככל שאני מבין,מעונייןאינו  'רוטר'אך  ;יודעאיני , יצהר
 לאפשר להתווכח עהרי  .ם אחרים ערכיויש ל? למה. מועצת העיתונות

אני מוכרח לומר שברוב המקרים אני בצד של מועצת אמנם . ערכים
, אבל להם. עולים מתוך התקנוןההערכים  מרביתלאני שותף ו, העיתונות

 יש דרך אחרת לחשוב על ,למי שאינו רוצה להיות חבר במועצת העיתונות
  .יםאחרערכים אפוא יש להם . הדברים

נקלעו , במסגרת מבצע חומת מגן, 2002 באפריל 9ביום  :דוגמההנה 
.  חללים13יום נמנו אותו בסופו של . 'זירת מטענים'שמכונה מה לחיילים 

שכל גוף , הצנזורה טעםבעיקר מ, בשעה הראשונה של האירוע הוטל איפול
הסתיים הצורך מש. הסתייםטרם שהמבצע משום , חייב בותקשורת 

ל לכל מי "דובר צהטלפן  ,הצנזוריאלי הוסר והאיסור ,הביטחוני המידי

, חופש העיתונות, על הסדרה פרטית: אתיקה עיתונאית ברשת' ).2003(בירנהק ' מ   1
 .173: 5 ח"פתו, 'ותחרות כוח
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 כך שמעתי -  פדרנדמה לי שיון. 'אנא אל תפרסמו'ואמר אליו שרצה לפנות 

בקשת על שנענה לעד היום  מכה על חטא -אותו אומר בפורומים אחרים 
לדובר  '? לפרסםלא'האם יש להם סמכות להגיד לך , לוקודם כ. ל"דובר צה

 ולא הנחיה ולא ,יתה בקשהיזאת ה. 'לפרסם לא'ל אין סמכות להגיד "צה
. רצו שמועות היסטריות, כמו בכל מקום, בפורומים.  של הצנזורה,הוראה

 היו .ל נהרג" והרמטכ, ושר הביטחון נהרג,היו שמועות שהתרסק מסוק
עד . פורסמה הודעה רשמית רק ברבע לשש בערב. שמועות איומות ונוראות

איך . מה קרהמדי לגדול דע בפירוט אז לא היה אדם אחד במדינה שלא י
שבו האמת ' שוק רעיונות'הפכו ל , כך הם מכונים, אתרי השמועות?ידעו

שני אמר ; 'ל"התרסק המסוק עם הרמטכ'אחד אמר . נאבקת על מקומה
לא '  אמררביעי; 'שר הביטחון'שלישי אמר ; 'ל"ראיתי את הרמטכ, לא נכון'

 ,ומתוך השיח הזה, ר כך וכךחמישי אמ; 'ראיתי את שר הביטחון, נכון
והתבררה האמת צה צ, שוק הדעות בפעולה הםש, חילופי העובדותמתוך 

חדשות שצמחו אלה  . דרך לעשות חדשותוז. ךתה מרה מאוד גם כישהי
,  אולי היא בעייתית. דרך חדשהזו.  הדרך המסורתיתינהא וז .'מלמטה'

 אבל השורה ; עד היום מקובלת על מי שעוסק בחדשותיננהאולי היא א
  . המידע הושג: זותה יהתחתונה הי

,  מאוד חטא חמור,שלישי של מועצת העיתונות בהחלטה שלההחטא ה
ההבחנה בין סוגי העיתונים או –מחמת אי חוסר רלוונטיותהוא 

 הבעיות האתיות יסוגהבחנה בין –אימחמת ווונים קהפלטפורמות המ
ן חלק מ. ןבה נתקלים ,ם עיתונים מקוונילהככל שא, שהעיתונים המקוונים
 ;עיתונות הכתובהאלה של ה נתקלים בבעיות דומות להעיתונים המקוונים

 תהפרדבעיות של ב, איסוף החומרמדובר ב, אבריאלאיתן כפי שציין 
 בלי קשר ותמתעוררהאלה בעיות . קבלת מתנות וכן הלאהב, ותחוכ

  . מתפרסמיםלפלטפורמה שבה הדברים 
לתקן השאלה אם  היא אחתהבעיה ה. ודיותהבעיות ייחן חלק מ ,מנגד

:  לעיתונות הוותיקה זאת בעיה לא רלוונטית;תקן ידיעות בדיעבדא לאו ל
לא שולחים מישהו לבית אריאלה לגזור במחלקת העיתונים את הדברים 

, מנגד . מתקנים בעיתון החדשאלא, הלא נכונים ולהפיק משהו חדש
הבעיה השנייה . אתית חשובה וזאת שאלה , לתקן בדיעבדבאינטרנט אפשר

מועצת .  ודאי שיש? האם יש פה היבטים אתיים.שאלת הטוקבקיםהיא 
 מטבע וזה, כךאיננה מתייחסת לתקנון האתיקה שלה כלל העיתונות ב

 להציגרק וכל אעוד בעיה אתית ש. על האינטרנטשם  כי לא חשבו ,הדברים
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כשגל מור .  באמצעות קישוריםלקשר או לא לקשרההתלבטות אם  היא

, כותב כתבה על תכנות לשיתוף קבצים באינטרנט שחוקיותן מוטלת בספק
 נאמר קודם ?האם הוא יכול לצרף קישור לתכנות האלה כמקובל

 אין ?לקשר או לקשר, ובכן ;ובצדק, מרכזי באינטרנטרכיב  ם הםשהקישורי
תקנון האתיקה פשוט חוטא בחוסר רלוונטיות לבעיות . לזה שום התייחסות

  . תיות האמתיותהא
כידוע  ,משתנהה ,הסביבה הטכנולוגיתהוא אחרון הרביעי והחטא ה
יתה איסוף יה המרכזית של העיתונים היהפונקצי. במהירות עצומה ,לכולנו
התפקיד של העיתונות . הבאתו לציבורכו לציבור ו בדרתועריכ, המידע

שאלה היא ה. כול יסכימוה,  אני חושב,כךעל ו, נמצא בשינוי המקוונת היום
 הוא .עיתונות כיום משתנההנדמה לי שהתפקיד המרכזי של . שינוי לאן

חוסר איננה הבעיה היום . עריכת מידע אלא בעיקר, עוד איסוף מידעאינו 
 .מידעהיצף ,  עודף מידע:אלא בעיה הפוכה בדיוק, נגישות אל המידע

שאר אלקטרומגנטי וספקטרום ההתדרים או האיננו החסר כיום ב אהמש
 המשאב .שהצדיקו התערבות רגולטורית בחופש הביטוידומים דברים 
לעזור לנו להתמודד עם כמויות כדי . היום הוא תשומת הלב שלנוהחסר 

, ילכן בעיני. אנחנו צריכים מישהו שיסנן לנו את המידע, המידע העצומות
תשפיע על הרבה מאוד ש ,ביותר באינטרנטוהמרתקת התופעה החשובה 

האתיקה . חיפושהאלא מנועי , העיתונים המקווניםאיננה , ופרקטיקות שלנ
. על האתיקה העיתונאית הרבה הרבה יותר פיעתשהיא  ו,של גוגל חשובה

צריכה ש אבל זו אתיקה .לכן אני בעד אתיקה גם לעיתונים מקוונים
לבעיות ולא , מטרידות את העיתונים המקווניםהלהתייחס לבעיות 

כאילו , אין להחיל אתיקה קיימת כמו שהיא.  בעיתונות הכתובההקיימות
 כי, דיאלוג עם הטכנולוגיהמלבוא צריכה שזו אתיקה . לא השתנה דבר

 זאת אנשי התקשורת יודעים.  את התמונה האתיתהטכנולוגיה משנה מאוד
והווריאציות  'החדשוהן המקל'אודות ולא אכנס לדיון על , מרשל מקלוהןמ

  . דיון זהשל 
לבוא מתוך דיאלוג אפוא של אתיקה צריכה ך בדרהפרטית הסדרה ה

מועצת העיתונות  -וָלא  .וולונטרית להיות  והיא צריכה,עם הטכנולוגיה
  . חופש הביטוי: לותימצא פוגעת דווקא ביקר לה מכ





     

  
  
  

  ישראלי לדמוקרטיהן הוכפרסומי המ
  בנושא תקשורת

                                                                                                                    

  
, ירון אזרחי, שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלית: בעלות צולבת
  .2003, שמואל לשם, זוהר גושן

, 25מחקר מדיניות , ההיבט הציבורי: וצית בישראלרע–וויזיה הרבהטל
  .2001, חני קומנשטר, זוהר גושן, ירון אזרחי

גדעון פישמן , חברה-פרויקט משטרה,  שביניהןההתקשורת ומושטרה מה
  .2006, )ךורע(

,  אשר אריאן,בדמוקרטיה הישראלית מנקודות מבט שונותרת התקשו
  .)קיים גם באנגלית( 2005, יריב צפתי, שלומית ברנע, נון-פזית בן

אלטשולר  תהילה שוורץ, אלרהעיתונות המקוונת ביש: םקו.נות דוטותיע
 בשיתוף עם מרכז בורדה לתקשורת חדשנית( 2007, )עורכת(

   ).גוריון בנגב–באוניברסיטת בן

יעל , ברוך נבו ,חברה-פרויקט משטרה, ת בעתות לחימהורל והתקש"הצ
  ).קיים גם באנגלית (2002, שור

, שחר–עמרי בן, ון אזרחירי, 1מחקר מדיניות , בוריירמה בשידור הצורפ
  .1997, רחל לאל
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  الصحافة االلكترونية في إسرائيل: آوم.صحافة دوت
   تهياله شفارتس آلتشولر:التحرير

                                                                                                                   

  
   نوالمؤلف

وريون في المحاضرة في قسم اإلعالم بجامعة بن غ  نيلي إلياس. د
النقب والمتخصصة في اإلعالم اإلسرائيلي باللغة 

  .الروسية

" يديعوت أحارونوت"الصحفي السابق في جريدة   تسفي رايخ. د
وعضو قسم اإلعالم بجامعة بن غوريون في النقب 

  . والمتخصص في بحث اجتماعيات الصحافة

بجامعة تل طالبة الدآتوراة في قسم العلوم السياسية   مارينا زلتسر شورير
  . أبيب

تهياله . المحامية د
  شفارتس آلتشولر

الباحثة في المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية 
والمحاضرة في قسم العلوم السياسية بجامعة بار 

إيالن وَمدرسة السياسات العامة والحكم في الجامعة 
  . العبرية في أورشليم القدس

تصاالت البعيدة في عضو الهيئة التدريسية لقسم اال  عاميت شيختر. د
  .  األمريكية Penn Stateآلية اإلعالم بجامعة 

المحاضرة في قسم العلوم السياسية ووحدة الصحافة   عتارا فرنكل فاران. د
  . واإلعالم بجامعة بار إيالن

  
 .يتسحاق شنيبيوم: الترجمة *
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األستاذ المشارك في الحقوق واإلعالم بمدرسة   يوفال آارنيئيل. د

ار األآاديمي اإلعالم ومدرسة الحقوق التابعتين للمس
والمدير المشارك ) هامخالال ليمنهال(في آلية اإلدارة 

للبرنامج المتكامل للحقوق واإلعالم ورئيس لجنة 
اإلعالم المنبثقة عن نقابة المحامين وعضو مجلس 

  . سلطة اإلذاعة

رئيس قسم اإلعالم ورئيس مرآز بوردا لإلعالم  البروفسور دان آاسبي
  . يون في النقبالتجديدي في جامعة بن غور

آبها الباحث والمحاضر في التأريخ واإلعالم بالجامعة   مصطفى 
  . المفتوحة وجامعة بن غوريون في النقب

رئيسة قسم اإلعالم في آلية دافيد يلين األآاديمية   أييلت آوهن. د
  .للتربية

مساق اإلعالم (المحاضرة في قسم العلوم السياسية   أفيغدور نافا آوهين. د
بجامعة بار إيالن وَمدرسة سامي عوفر ) يالعموم

  . لإلعالم في مرآز هرتسليا متعدد المجاالت

البروفسور شموئيل 
  اليمن فيلتسيغ

رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بار إيالن ومدير 
  . مساق اإلعالم العمومي في الجامعة

المحاضر في قسم العلوم السياسية ووحدة الصحافة   موتي نايغر. د
  .عالم بجامعة بار إيالنواإل

  

  المشارآون في اليوم الدراسي
األستاذ المشارك في آلية الحقوق بجامعة تل أبيب   ميخائيل بيرنهاك. د

والباحث والكاتب والمحاضر في مجال القضاء 
وقد ترأس . والتكنولوجيا ومجال الملكية الفكرية

الدآتور بيرنهاك قبل التحاقه بجامعة تل أبيب مرآز 
  . ق والتكنولوجيا في جامعة حيفاالحقو

البروفسور موردخاي 
  آرمنيتسر

الزميل األقدم في المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية 
  . وأستاذ الحقوق في الجامعة العبرية بأورشليم القدس

. د
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  ملخصات المقاالت
  

  خارطة اإلعالم اإللكتروني: الباب األول
  

   فرز أولي–الصحافة اإللكترونية في إسرائيل 
  دان آاسبي

ازدادت الخارطة اإلعالمية اإلسرائيلية ثراءا في السنوات األخيرة من خالل آّم 
وآما هي حال أي وسيلة جديدة من وسائل . آبير من مواقع المعلومات اإللكترونية

 على الشبكة يعصفان بالخارطة اإلعالمية تاسيسهاالم فإن تكاثر المواقع واإلع
ال سيما منها الصحافة ئل اإلعالم ويلزمانها، ساويزيدان التنافس حدة بين و

ويعرض المقال معيارا . الجديدالمطبوعة ومحطات التلفزيون، بالتكيف مع الوضع 
 مواقع المعلومات على الشبكة يتمثل في مدى الصلة المتبادلة بينها وبين تصنيفل

ا ال ويقوم هذا المعيار على تقسيم الصحف اإللكترونية إلى م. الصحف المطبوعة
) 2(نسخة إلكترونية لصحيفة مطبوعة، ) 1: (يقل عن أربعة أنواع هي اآلتية

نسخة مطبوعة لصحيفة ) 3(صحيفة إلكترونية تصدر إلى جانب صحيفة مطبوعة، 
  . الصحف اإللكترونية المستقلة) 4(إلكترونية، 

وقد طرأت في أثناء إعداد المقال وطباعته تغيرات إضافية على وضع 
ات المتطورة من هواتف تترونية، حيث يبدو، ومن جراء المنصالصحف اإللك

فاعلة ، أن الصحف الى ذلكرلس والصحف اإللكترونية وما إلخلوية والبالم الواي
 إلى مرحلة الدفاع عن النفس تاسيستنتقل من مرحلة التجذر والعلى شبكة اإلنترنت 

  . ضمن دورة حياة النموذج التطوري لوسائل اإلعالم
  

 المباح –سلطة اإلذاعة اإلسرائيلية واإلنترنت : األونالينالتغير 
  والموجود والمطلوب

  عاميت شيختر
تتحول العملية المتدرجة للجوء الناس إلى اإلعالم اإللكتروني بوتيرة متزايدة 
وهجرهم لوسائل اإلعالم التقليدية آمصدر الستقاء المعلومات إلى واقع ملموس في 

مؤسسة اإلذاعية العامة بالذات أمام تحد متميز، ألنها إسرائيل أيضا بحيث تضع ال
. مرتبطة بين أشياء أخرى بتراجع تعرض الناس للمعلومات المتعلقة بالقضايا العامة
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وتواآب هذه العملية تراجع األهمية المنسوبة لإلذاعات العامة في جميع أنحاء العالم 
 على اإلنترنت إلى جانب لةفاعمل مع تعدد قنوات المعلومات الوالمضطرة إلى التعا

  . طغيان اآليديولوجية الليبيرالية الجديدة على صّناع القرار
ويعرض البحث لتهيؤ سلطة اإلذاعة لعصر اإلنترنت على المستويين الكلي 
والتنظيمي، حيث يفحص على المستوى الكلي المصدر الذي تستمد منه سلطة 

قيود المفروضة عليها ت المهام والاإلذاعة سلطتها للعمل على الشبكة وما إذا آان
أما على مستوى التنظيم فيفحص .  بالنسبة لهذه الوسيلة اإلعالمية الجديدةقانونا نافذ

الناتَج وهو موقع سلطة اإلذاعة على الشبكة الدولية باإلضافة إلى التزامه بمهمة 
راسة اإلذاعة العامة الملقاة على عاتقها ظاهريا، ويقوم البحث بذلك من خالل د

تأريخ سلطة اإلذاعة ومراجعها التي تعود إلى الثقافة السياسية اإلسرائيلية ومن 
  . خالل مقارنة الهيئة اإلسرائيلية بغيرها من هيئات اإلذاعة

يذآر أن أبحاثا سابقة آانت قد أظهرت وبالطريقة المذآورة أن محطات 
 لالمتداد إلى الشبكة التلفزيون التجارية في الواليات المتحدة اختارت طريقة آمنة

، "األونالين"  على الخطالدولية تتمثل في إعادة تغليف منتجاتها اإلذاعية بغالف
مة الشخصية للمواقع، في ئي نشاطها نحو التفاعلية أو المالمتجنبة محاولة التوسع ف

حين أظهرت أبحاث أخرى أن الهيئات اإلذاعية حافظت إلى حد بعيد على مميزات 
 هذا النموذج على اإلنترنت، منزلةديو والتلفزيون، ي عصر الرانموذج نموها ف

لتصاق وهو اتجاه مماثل لما توصل إليه البحث الحالي يقوم بصورة رئيسية على اال
صر  مهمات آانت سلطة اإلذاعة قد أهملتها في عهلبالموجود والمألوف وتجا

فلسطينية من مواطني ال سيما خدمة أبناء األقلية ال(الوسائل اإلذاعية التقليدية 
  ).الدولة

  
  المجهولية والتشهير على اإلنترنت بين حرية التعبير واإلباحية

  يوفال آارنيئيل
تشكل األقوال المنطوية على التشهير جزءا ال يتجزأ من شبكة اإلنترنت، وتشكل 
األقوال المنطوية على القذف واإلساءة واإلهانة جزءا يكون أحيانا ملموسا مما ينشر 

شات  الشبكة من تصريحات وردود وردود مضادة ضمن تعليقات القراء والدردعلى
إنها ظاهرة تعم العالم وتجد لها .  في رحاب اإلنترنتفاعلةوالمدونات والمنتديات ال

  .  في أهم المواقع اإلسرائيليةتعبيرا آبيرا ومعروفا للجميع
ي عام يظهر يحاول المقال رسم الخط الفاصل المطلوب بين تعبير سلبآذلك 

على الشبكة بشكل عفوي ومجهول المصدر ودونما غربلة وتوسط وأساس واقعي 
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 الهوية ومنابر محترمة يآثر جدية يقف وراءها أشخاص معروفدقيق، وبين نشرة أ
  . أو جهات ذات شأن تتمتع بالنفوذ ومن شأنها إحداث الضرر

 عن غضب أو ألم، يكون التعبير الالمسؤول الذي نحن بصدده عادة تعبيرا عاما
وأرى . بل قد يكون من قبيل السباب المفتقرة إلى الوصف الواقعي المفصل واألمين
ومع أن . أن اإلنترنت يتسع لمثل هذا التعبير المجهول المصدر وإن آان المسؤوال

مثل هذه التعابير من شأنها اإلساءة واإلهانة، إال أنها غير قادرة على األساءة 
وعليه فيجب إبقاؤها خارج الجهاز . رر حقيقي بسمعة أحدالحقيقية وإلحاق ض
  .القضائي والمحاآم

   

  الصحافة القطاعية على الشبكة: الباب الثاني
  

نمو الصحافة النسائية على الشبكة ومميزاتها : من مجلة إلى مجتمع
  الفريدة

  نافا آوهين أفيغدور
وضوع البحث الفريد يعود هذا المقال إلى مجالي اإلعالم والتكنولوجيا، ولكن م

ويتناول المقال . وهو نوع الصحافة النسائية يدمج فيهما النوع االجتماعي آذلك
الوجه البنيوي للتكنولوجيا والصياغة التقنية لشبكة اإلنترنت وطرق استخدامها 
والمعاني الناشئة عن ذلك بالنسبة للعملية اإلعالمية، بما في ذلك أنواع المنتجات 

  . اتها وتطبيقاتها الجديدةومضامينها ومميز
تتصدر المجالت النسائية المطبوعة قائمة مبيعات المجالت في العالم الغربي، 
وقد نمت المجالت النسائية اإللكترونية بالتوازي مع نمو الشبكة العالمية، فما هي 

، وإلى أي حد تختلف المجالت اإللكترونية عن ؟العالمات المميزة لهذه الصحافة
ن المجالت المطبوعة؟ وهل يتم استغالل الخصائص الفريدة لإلنترنت مثيالتها م

إلى أبعد حدودها من قبل المتخصصين في هذا المجال؟ هذه هي القضايا التي يرآز 
  . عليها هذا المقال

ويسلط البحث اهتمامه على المجالت النسائية الرائدة اإللكترونية والمطبوعة 
 المجالت المطبوعة، والثانية المجالت هاالمنقسمة إلى ثالث مجموعات أولو

اإللكترونية التي تعتبر متممة للنسخ المطبوعة والتي تصدر تحت نفس العالمة 
التجارية، والثالثة هي المجالت اإللكترونية الجديدة التي ال تصدر لها نسخة 
مطبوعة، وهي عالمة تجارية جديدة تتنامى بتنامي اإلنترت والشبكة العنكبوتية 

  ).webالـ(
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أما منهج البحث فهو المنهج الكيفي أساسا ولكنه يلجأ إلى بعض المقاربات 
وقد تأسست النتائج على البحث الجاري اآلني وعلى . الكمية والتحليل المضموني

من محررين (البحث التراجعي وتوثيق األحاديث والمقابالت المتعمقة لرجال المهنة 
وتم وضع استبيان خاص بهذا البحث .  والعالمفي البالد) وخبراء في الشبكة العالمية

وباإلضافة إلى ذلك، .  خاصية من خصائص اإلنترنت114يحتوي على قائمة بـ
ومن أجل وضع النتائج في سياقها النظري الواسع، تم تحليل مراحل نفاذ ونمو 

  . المجالت اإللكترونية في السوق
رونية ال تتقيد باألطر وتشير نتائج البحث إال أن الصحافة النسائية اإللكت

المألوفة لوسائل اإلعالم القديمة، بل تنزلق أآثر فأآثر نحو آونها ما يمكن تعريفه 
والسبب األساسي في ذلك هو الديناميكية ( المجتمع – الموقع –بالصحيفة 

، حيث أن الصالت المعقدة )والخصائص التفاعلية التي تتسم بها الشبكة العالمية
 –ة فيما بين المستخدمين وفيما بينهم وبين القائمين على الموقع والفورية والمباشر

  . المجلة لم تعد تناسب التعريف أو العالقات التقليدية التي تربط بين المجلة والقراء
وتدل هذه االتجاهات بشكل واضح على أن ثمة  منتجات جديدة في مراحل 

وتستخدم . التطور تنتقل من مرحلة النفاذ األولي إلى مرحلة النمو األآثر تقدما
المجالت النسائية اإللكترونية وظائف فريدة تخلق أسلوبا جديدا يجمع بين الكتابة 

لمطبوعة، مما يجبر مستخدمي والقراءة يختلف عن األسلوب المألوف للصحافة ا
ومع ذلك فإن استغالل الميزات . الشبكة على التعامل مع قراءة المواد بطريقة جديدة

الفريدة لإلنترنت ضمن الصحافة النسائية اإللكترونية ال يعدو آونه جزئيا لتكون 
  . ة والمتدنيةينسبة االستغالل ما بين المتوسط

  
ونية للمهاجرين من رابطة الدول الصحافة اإللكتر: اإلبحار دون حدود

  المستقلة في إسرائيل
  مارينا زلتسر شورير, نيلي إلياس

يستهدف البحث رسم الخطوط العامة لخارطة الصحف اإللكترونية الصادرة باللغة 
ما هي أنواع : الروسية والتي نمت في إسرائيل، حيث يرآز على التساؤالت التالية

أهم مميزاتها؟ ما مدى شعبية هذه ماهي وسية والصحف اإللكترونية الصادرة بالر
الصحف بين مستخدمي الشبكة؟ ما هي المميزات الجغرافية لزوار المواقع 

  المختلفة؟
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استخدامات اإلنترنت والصحافة اإللكترونية عند سكان : شبكة بال حدود
  إسرائيل العرب

  مصطفى آبها
ي ثورة اإلنترنت حيث تعتبر تنخرط األقلية القومية العربية في إسرائيل وبحكمة ف

نت الشبكة وسيلة إعالم بديلة قادرة على التعامل مع الصعوبات والقيود التي آا
وضمن المقيدات .  وثورة الفضائيات التي سبقتهاثورة الشبكة المعلوماتيةتعانيها قبل 

المذآورة اضطرت هذه األقلية إلى استهالك اإلعالم المراَقب والمشَرف عليه 
وجاءت ثورة تزايد استخدام اإلنترنت لتعيد . يةاتن قبل الرقابة المؤسسبإحكام م

األقلية القومية العربية في إسرائيل إلى مكانها في الفضاء العربي الواسع الذي تتبوأ 
اللغة العربية والتي يجيدها معظم مستهلكي اإلعالم ضمن المجتمع العربي 

شيفرات الثقافية العربية لهذا الفضاء اإلسرائيلي مكان الصدارة فيه والذي تعتبر ال
  .األآثر وضوحا بالنسبة لهؤالء المستهلكينوهي الشيفرات المهيمنة 

  

  تأثيرات الصحافة اإللكترونية : الباب الثالث
  

عناصر في الصحافة اإللكترونية تهدد : نهاية الصحيفة المطبوعة التقليدية
  الصحافة المطبوعة التقليدية

  يغشموئيل اليمن فيلتس
تتراجع أرقام توزيع الصحيفة المطبوعة التقليدية في أنحاء العالم الغربي منذ 

ومع أن لذلك أسبابا متعددة، إال أن ظهور الصحافة اإللكترنية قد يكون آخر . عقدين
ويقدم المقال من خالل ترآيزه على . مسمار في نعش الصحيفة الورقية التقليدية

الدفاع عن النفس " (اة الوسيلة اإلعالميةدورة حي"المراحل األخيرة لنموذج 
هذه العملية  عنصرا من العناصر المؤثرة على 22) فالتكيف فالتقلص فالتالشي

ة اجتماعية خارجية وبين تكنولوجية إعالمية مهنية، لتشكل والتي تنقسم بين بيئ
ويعرض المقال ايضا . مجتمعة تهديدا وجوديا للصحيفة المطبوعة التقليدية

ات هذه النتيجة التأريخية المتمثلة في اختفاء الصحيفة الورقية التقليدية، النعكاس
  . على عالم الصحافة من حيث الناشرين والصحافيين ووظائف الصحافي التقليدية
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  المدونة آطليعة الثورة اإلعالمية البديلة: الصحافة في عصر المدونة

  عتارا فرنكل فاران
 أم يرتبط األمر بالميل الشائع للنظر إلى 1،"اعيقتل الفيديو النجم اإلذ"هل حقا 

والدة وسيلة جديدة على أنها احتضار وسيلة قديمة؟ وهل سنكون قد أعدنا ارتكاب 
ذاك الخطأ العتيق حين نعّرف الصلة بين المدونات وبين الصحافة من خالل سؤالنا 

  ما إذا آانت المدونات ستحل محلها؟
لكترونية خالل األعوام األخيرة للترآيز على لقد اتجه النقاش حول الصحافة اإل

 مدى وآيفية تهديد الصحافة اإللكترونية للصحافة التقليدية التي  الىتطرقتتساؤالت 
 إلى 2،ويسعى هذا المقال، وبعد عقد ونيف من وجود الصحافة اإللكترونية. سبقتها

للصحافة، بما فيها القيام بالخطوة المطلوبة إلى األمام لمناقشة التهديدات الجديدة 
الصحافة اإللكترونية، من جهة المدونات التي تعتبر جزءا من وسائل اإلعالم 

وعلى آون المدونة إحدى الظواهر األآثر لفتا لألنظار واألآثر شعبية في . البديلة
الفضاء اإللكتروني خالل السنوات الخمس الماضية، إال أن الموضوع لم يتم تناوله 

  . الشامل، ناهيك عن النقاش العام الوافي في إسرائيلبالبحث األآاديمي 
ولهذا الغرض يقدم الجزء األول من هذا المقال عرضا للظاهرة المذآورة يتمثل 
في تعريفها وعرض تاريخها والوقوف على أبعادها وما شابه، ثم ينتقل في الجزء 

والمدونة )  منهاال سيما اإللكترونية(الثاني إلى عقد مقارنة بين الصحافة الممأسسة 
لقد آانت التساؤالت المألوفة حول آون المدونات . وتقييم الصالت المتبادلة بينهما

تابعة للصحافة من عدمه وما إذا آانت ستخلف الصحافة الممأسسة محل نقاش مسهب 
آما نالت بعد األجوبة، ولكن هذا الجزء من المقال يتضمن رؤية تقول بأن تلك 

وعليه فسيتطرق . أصال، ولذلك فأن أجوبتها مشكوك في قيمتهاالتساؤالت غير صائبة 
ليقول ) (blogosphereالجزء الثالث واألخير من المقال إلى مسألة تميز عالم التدوين 

بأن هذا التميز ليس آامنا في تفوق النتاج الصحفي للمدونات، وإنما في مساهمتها 
 عن )MSM; Main Stream Media(الفريدة والتي يعجز اإلعالم الممأسس 

ثم يتم وضع هذه المساهمة ضمن إطار إعالمي اجتماعي أوسع لإلعالم . توفيرها
يتمثل في المضامين االجتماعية المتعدية لحدود ) متعدد األسماء والوجوه(البديل 

  
والذي افتتح معه في  The Bugglesׁ) 1979(" الفيديو قتل نجم االذاعة"السؤال يتطرق لالغنية   1

 . MTVه تلفزيون بث1981
 طليعتي الصحافة 1993 لعام Mercury Centre  وChicago Tribuneمن المتفق عليه اعتبار    2

 .اإللكترونية
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اإلعالم مفتوح "وفي ذاك اإلطار يجري تحليل المدونات بمعايير . النقاش الصحافي
ودراسة مساهمتها في دمقرطة الفضاء العام ) open source media" (المصدر

 مما يجدر ذآره أن دراسة هذه الظاهرة تصبو إلى الترفع فوق التعرض .دراسة نقدية
السلبي لعجز الصحافة التقليدية، واالهتمام عوضا عن ذلك بالتعرف على الطاقة 

أآثر إيجابية وجاذبية الديمقراطية الكامنة في اإلعالم البديل، وهو اهتمام قد يتبين أنه 
  . بكثير

  
 حول االستخدام المحدود لإلنترنت آمصدر –هلموا ال نتصفح اإلنترنت 

  للمعلومات اإلخبارية

  تسفي رايخ

خالفا لآلمال المفعمة بالحماس التي علقت عليها، فإن الشبكة الدولية ال تبدو وآأنها 
شديد على مصادرهم على وشك أن تصبح المحرر الكبير للصحفيين من اعتمادهم ال

إلقوال المصادر إلى فاحص " جهاز بث بشري"والذي يحول مهمة المراسل من 
وقد أظهرت دراسة أعادت بناء أنماط اإلنتاج لعينة من . شكاك ممحص لرواياتهم

 أن 2001األخبار المنشورة في الصحافة اليومية اإلسرائيلية في ربيع العام 
ورة آانت ضئيلة، وهو نفس ما أظهرته أحدى خالت الشبكة في المضامين المنشامد

نتائج دراسات أخرى   مع ولكن هاتين الدراستين تتعارضانالدراسات األمريكية،
اعتمدت على مقابالت جرت مع صحفيين وتوصلت إلى أنهم يستفيدون من الشبكة 

وقد يكون سبب هذه الفجوة القائمة بين نتائج الدراسات عائدا إلى . إلى درجة آبيرة
ن الشبكة قد توغلت في بيئة العمل الصحفي أآثر من توغلها في جوهر العمل أ

بشكل يومي من المزايا المساعدة للشبكة مثل والصحفي، بحيث يستفيد الصحفيون 
العثور على خلفيات الخبر واالطالع على المستجدات والعثور على خيوط تقودهم 

 أقل في الحصول على جوهر إلى مواضيع جديدة، بينما يستخدمون الشبكة بوتيرة
 لجعل اعاقةرطة للقوى الكابحة أو أقلها ويرسم المقال خا. الموضوع الصحفي

اإلنترنت مصدر معلومات هاما إلنتاج األخبار المنشورة، محاوال تفسير هذه 
والتي تمثل دوافع (الظاهرة بالقول بأنه حين تحدث مواجهة بين التقنيات الحديثة 

، تكون )والتي تمثل دوافع المحافظة(رسات والتقاليد الصحفية وبين المما) التغيير
  . اليد الطولى للمحافظة
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To talk and to talkback : تحليل لبالغة الرد والرد المضاد
)talkback(في الصحافة اإللكترونية   

  موتي نايغر, أييلت آوهين
لرد المضاد يستهدف هذا المقال محاولة تقديم أداة لوصف مميزات بالغة الرد وا

)talkback( على اإلنترنت وتحليلها من خالل مفهوم يعتبر الرد والرد المضاد 
ساحة مشوقة تستدعي محاولة الوقوف على التناسب بين الخبر الصحفي وبين 

ويقف وراء هذا التحليل االدعاء القائل بأنه في مقابل عناصر البالغة . التعليقات
  والباثوس) الناحية المنطقية(لوغوس األرسطوطاليسية الكالسيكية وهي ال

، تنشأ بالغة مضادة )منزلة الناطق ومصداقيته(واإليثوس ) الناحية العاطفية(
)counter rhetoric( نسميها الاللوغوس والالباثوس والالإيثوس، تتعامل مع حجج 

. إللكترونيةالصحفي أو أحد المعلقين السابقين على النص المنشور في الصحافة ا
الحكي (" في سياق أساليب الخطاب اإلسرائيلي ة خاصكثب هذا األمر بويظهر

وفي السياق ) 1999والهجوم الكاسح، بحسب تعريف آاتريئيل، " الدوغري
هذه العناصر يحتار فيها الرد والرد المضاد في . السياسي المشحون والعنيف

  .وعنيف جدااإلنترنت آنمط يكاد ال يتسع للتقدم أو الوفاق، حيث الخطاب تهجمي 

  
  أصداء ندوة: الباب الرابع

  
نص آتابي : بسط قواعد آداب مهنة الصحافة على الجرائد اإللكترونية

فبراير (لمداوالت اليوم الدراسي حول الصحافة اإللكترونية في إسرائيل 
  *)شباط 

  موردخاي آرمنيتسر، ميخائيل بيرنهاك
هنة الصحافة على الجرائد قرر مجلس الصحافة اإلسرائيلي بسط قواعد آداب م

وفي محاضرته يؤيد موردخاي آرمنيتسر هذه الخطوة معلال موقفه . اإللكترونية
بعدة أسباب أولها الشبه الملموس بين الصحيفة اإللكترونية ووسائل اإلعالم التقليدية 
ومساهمة آداب المهنة في القيام بالوظيفة االجتماعية لإلعالم بما فيه اإلعالم 

ني، والسبب الثاني يرجع إلى المخاوف من أن إعفاء اإلعالم اإللكتروني اإللكترو
  
قام بتنظيم اليوم الدراسي المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية ومرآز بوردا لإلعالم التجديدي    *

  .بجامعة بن غروريون في النقب

2005
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من تطبيق قواعد آداب مهنة الصحافة سيؤدي إلى تدهور مستوى اآلداب في 
أما السبب الثالث فينشأ عن خشيته من تدخل تشريعي غير مرغوب . اإلعالم برمته

  . فيه في مواجهة هذه األخطار
ر آرمنيتسر يعد ميخائيل بيرنهاك أسباب وفي رده على آالم البروفسو

لتعريف الصحافة " المبرد"معارضته لقرار مجلس الصحافة، وأولها التأثير 
اإللكترونية، والثاني فرض سلطات المجلس على من ال يرغب فيها، والثالث آون 
آداب الصحافة التقليدية غير ذات صلة بالمصاعب األدبية التي تثيرها البيئة 

ة، والرابع سوء فهم العالقة المعقدة والديناميكية القائمة بين وسائل الضبط اإللكتروني
  . والتنظيم، بما فيها الكود األدبي وبين التكنولوجيا المتغيرة
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Abstracts of the Articles

Section I: The Map of Online Communications 
 
Online Journalism in Israel: A Preliminary Typology  

Dan Caspi 

The media map in Israel has been enriched in recent years with a 
plethora of online information sites. As with every new medium, the 
multiplication and institutionalization of the websites may reorder the 
media map, intensify the competition among the media and put 
pressure – principally on the printed press and television stations – to 
adjust to the new situation. In this regard, this article suggests a 
classification criterion for the numerous web information sites, i.e., the 
link between them and the print newspapers. According to this 
criterion, one may distinguish at least four types of online newspapers: 
(1) an online edition backed by a printed newspaper; (2) an online 
linked newspaper, alongside a printed paper; (3) a printed edition of an 
online paper; (4) an independent online paper. 

During the preparation of this article, additional changes 
occurred in the status of online newspapers. In terms of Caspi’s 
developmental media model and thanks to innovative modes – 
cellular phones, wireless hand-held computers, electronic 
newspapers, etc. – it would seem that the online newspapers are 
moving from the institutionalization stage to a period of defense. 

 
 

  
∗ Translated by Trudy Greener. 
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Online Transformation: The Israel Broadcasting 
Authority on the Internet – What Goes, What Gets by 
and What Should Give 

Amit Schejter 

The growing reliance of the public on online media outlets for 
information, at the expense of traditional media outlets, has not 
bypassed Israel. This trend poses a special challenge for the Israeli 
public broadcaster, among other reasons because it is accompanied 
by less exposure to information on public issues. Like public 
broadcasters around the world, the Israeli public broadcaster has also 
been forced to deal with an onslaught of online information channels 
and the dominance of neo-liberalism among the country’s policy-
makers. 

This study examines the preparedness of the Israel Broadcasting 
Authority (IBA) for the age of the Internet, on two levels: the macro 
level and the organizational level. On the macro level, it addresses 
the IBA’s authority to operate over the Internet, and whether the 
missions and restrictions imposed on it by law apply to this medium. 
On the organizational level, it examines the product – the Internet 
site of the IBA – and its level of adherence to the public mission with 
which it is charged. It accomplishes this through an examination of 
the history of the IBA, which is rooted in Israeli political culture, and 
through a comparison with other public broadcasting authorities 
around the world. 

Previous research has shown that commercial television stations 
in the United States have chosen the safe path of expansion into the 
Internet by repackaging broadcast items in an online form and not 
trying to expand their activity through an individualistic adaptation 
of the sites. Other studies have demonstrated that public broadcasters 
have maintained, to a great extent, the characteristics of the model 
that developed in the era of radio and television and have dragged 
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this model over to the Internet. A similar trend – whose main points 
are sticking to the traditional and familiar model, disregarding the 
tasks neglected by the IBA in the traditional broadcasting methods 
(and in particular servicing the members of the Palestinian minority 
who are Israeli citizens), and overlooking the Internet’s potential as a 
public forum – arises from this study as well. 
 

Anonymity and Slander on the Internet: Between 
Freedom of Expression and Anarchy 

Yuval Karniel 

Communications containing slander are an inseparable part of the 
Internet. Communications that besmirch, insult, and slander are 
part, even a large part at times, of the communicated items, 
reactions, and discussions in talkbacks, in chats on blogs, and in 
forums throughout the Internet. This phenomenon is world-wide 
and finds significant, recognizable expression in the leading sites in 
Israel as well. 

This article attempts to delineate the desirable boundaries 
between a general negative expression that appears on the Internet 
spontaneously, anonymously, without any censorship and mediation, 
and without a precise factual basis, and a more serious publication 
backed by real, identifiable people, respected forums or known 
bodies, and which are influential and may cause damage. 

The “throw-away” expression that we are dealing with here is 
usually a general expression, one of anger or pain or even abuse, 
devoid of any detailed, reliable factual content. The author’s position 
is that there is a place for such anonymous expression on the 
Internet, even if it is baseless. Such expressions may insult, but not 
really harm or cause real damage to anyone’s reputation. They 
should be kept out of the framework of the legal system and of the 
courts. 
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Section II: Sectoral Journalism on the Internet 
 
From the Magazine to the Community: The Growth 
of Online Women’s Journalism and Its Unique 
Characteristics 

Nava Cohen-Avigdor 

This study clearly belongs to the field of communications and 
technology, but the unique research population – the genre of 
women’s magazines – also incorporates the issue of gender. This 
paper deals both with the structural form of the technology – the 
technical design of the Internet network and the ways in which it is 
used – and with the implications this has for the communications 
process, including new types of products, content, features, and 
applications. 

Women’s print magazines are the most popular genre of 
magazines sold in the western world, and women’s online magazines 
expanded with the development of the Internet. What makes this 
journalism unique? How different are online women’s magazines 
from their corresponding print versions? And, are the innovative 
abilities of the Internet exploited to their full extent by the 
professionals in the field? These are the questions which this article 
focuses on. 

The study focuses on leading women’s magazines – both online 
and print versions – which are divided into three groups: print 
magazines; online magazines that complement the written version 
(and are published under the same brand name); and new online 
magazines (e-zines) that have no print version and represent a new 
product that emerged with the development of the Internet and the 
World Wide Web.  

The research method used is mainly qualitative but also 
integrates a quantitative approach and content analysis. The findings 
are based on current and ongoing research, retroactive research, and 
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the transcription of in-depth interviews conducted with professionals 
(editors and Internet experts) in Israel and abroad. For the purposes 
of this study, a comprehensive questionnaire was composed, relating 
to all capabilities of the Internet (the entire questionnaire includes 
114 categories). In addition, in order to situate the findings within a 
broader theoretical context, the stages of penetration and growth of 
the online magazines were analyzed. 

The findings of the study demonstrate that women’s online 
journalism is no longer subjugated to the familiar frameworks of 
older media, and is increasingly moving toward the definition of a 
magazine-site-community (particularly due to the dynamic nature 
and interactive abilities that characterize the Internet). The complex, 
immediate, and direct contact among the users, and between the 
users and the magazine/site’s operators no longer fit the classic 
definition or classic publication-reader relationship. These trends 
clearly point to new products in various stages of development that 
are moving from the initial penetration stage to a more developed 
stage of growth. The online women’s magazines make use of unique 
functions which create a new writing and reading style different from 
the prevalent style in the print press; this requires surfers to contend 
with a new way of reading of material. Nonetheless, the online 
women’s magazines have exploited the unique abilities that the new 
medium has to offer only in part, on a medium to low level. 
 
To Surf without Borders: Online Journalism of the 
Immigrants from the Former Soviet Union in Israel 

Nelly Elias, Marina Zeltser Shorer 

The present study aims to examine the emerging map of the Russian-
language electronic newspapers originating in Israel, focusing on the 
following questions: hat are the different types of Internet 
newspapers and their main features? hat is their degree of 
popularity among the surfers?  nd which transnational characteristics 
are typical of these websites? The study is based on a sample of 50 

W
W

A
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websites affiliated with two Russian search engines, which provide 
updated data as to the websites’ number of visitors and their 
geographic distribution. 

The findings reveal a rich selection of dozens of Internet 
publications in Russian, which can be divided into seven main 
categories: online newspapers; portals; websites of radio and 
television stations; local newspapers; publicist e-journals; websites 
of political parties and movements; and magazines dedicated to 
various interests and hobbies. The two most popular websites are the 
online newspaper mignews.com and the portal zahav.ru, with an 
average rating of 21,000 visitors per day.  

Most of the Internet publications in Russian contain important 
transnational characteristics, as they dedicate significant space to the 
coverage of current events in the FSU and in other countries where the 
Russian-speaking Diaspora resides. The transnational character of 
these websites is also evident in the various hyperlinks connecting 
them to the online newspapers, radio stations, and television channels 
originating in the FSU. Accordingly, the geographical profile of the 
websites’ visitors also reflect their transnational character, as the 
percentage of visitors living in Israel was only between 40%-75%, 
whereas the rest of the visitors live abroad. The research findings, 
therefore, clearly show that the Russian-language Internet newspapers 
create a “virtual nation” of post-Soviets who have found, on the web, a 
space for sharing mutual experiences and an efficient means for intra-
communal communication. 
 

Network without Boundaries: The Use of the 
Internet and Online Journalism among the Arab 
Population in Israel 

Mustafa Kabha  

The Arab national minority in Israel is learning to integrate into the 
Internet revolution, and considers it an alternative communication 
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tool that can deal with the difficulties and compelling circumstances 
that it suffered from before the Internet revolution and the satellite 
revolution that preceded it. Within the framework of these 
constraints, this population group has had to use communication 
tools that were watched closely and controlled by the establishment’s 
censorship. The revolution caused by the increasing use of the 
Internet has once again positioned the Arab national minority in 
Israel within the broader Arab sector in which the Arabic language, 
used by most consumers of Arab communications media in Israel, is 
the dominant language, and in which the Arabic cultural codes of this 
sector are the clearest dominant codes for these consumers. 
 
Section III: The Influences of Online Journalism 
 
The End of the Traditional Printed Newspaper: Factors 
of Online Journalism that Threaten Traditional, 
Printed Journalism 

Sam Lehman-Wilzig 

The circulation of the traditional, printed newspaper has been in 
decline throughout the western world for the past two decades. 
There are, in fact, many reasons for this; however, the introduction 
of online journalism may be the last nail in the coffin of the 
traditional printed paper. Focusing on the final stages of the model 
of “the life cycle of a medium” (defensiveness and adjustment, 
contraction and disappearance), this article presents 22 factors, 
divided into environmental-social-external factors and technological-
communications-professional factors, which influence this process. 
All of them in combination are an existential threat to the traditional 
printed paper. This essay also addresses the implications of this 
historical outcome – the disappearance of the traditional, printed 
newspaper – on the world of journalism, from the viewpoint of the 
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publishers and journalists, and of the traditional functions of 
journalism. 
 
Journalism in the Age of the Blog: Blogs as the Avant 
Garde of the Alternative Communication Revolution 

Atara Frenkel-Faran 

Did video really “kill the radio star”? a  Or is it the current tendency to 
see in the birth of a new medium the death pangs of an old one? Will 
we once again make the age-old mistake of formulating the liaison 
between blogs and journalism by asking the question: will the former 
replace the latter? 

In recent years the discussion regarding online journalism tended 
to focus on the questions: to what measure and in what way does 
online journalism threaten the traditional journalism that preceded it? 
This article seeks – after more than a decade of online journalismb – 
to take the next step forward and discuss the new threats to 
journalism, including online journalism, from the blogs, as part of 
alternative media. Even though the blog is one of the more 
interesting and popular phenomena in cyberspace in the past years, 
the subject has yet to be the focus of a comprehensive academic 
study, or even a proper discussion in the Israeli public sphere.  

To this end, the first part of the essay presents the phenomenon: 
its definition, presentation of its history, delineation of its 
dimensions, etc. The essay then compares, in its second section, the 
two forms of communication – institutionalized journalism (with an 
emphasis on online journalism) and the blog – and analyzes their 
symbiotic nature. The typical questions that ask whether blogs are a 
form of journalism, and whether they will transform institutionalized 
journalism, have already been subject to a long discussion and have 

  
a  The question refers to the song “Video Killed The Radio Star,” by the Buggles 

(1979) that began MTV broadcasting in 1981. 
b  It is standard to consider the Chicago Tribune and the Mercury Center from 

1993 as the pioneers of online journalism. 
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perhaps even somewhat been concluded. However, these are not the 
questions that should be asked, and thus their conclusions are of 
questionable value. 

The third and final section of the article addresses the uniqueness 
of the blogosphere, claiming that it lay not in the superiority of its 
journalistic output, but rather in its unique contribution that the 
mainstream media find hard to supply. This contribution will be 
placed within the larger social-communications framework of 
alternative media in the form of social software that digresses beyond 
the boundaries of a strictly journalistic discussion. Within this frame, 
blogs are discussed in terms of “open source media,” and their 
contribution to democratizing the public sphere will be analyzed 
critically. It should be noted that the study of the phenomenon 
requires rising above the negative perspective that concentrates on 
the helplessness of traditional journalism, in favor of identifying the 
democratic potential of the alternative media, and as such it may be 
found to be quite positive and fascinating. 

 
On the Limited Use of the Internet as a News Source  

Zvi Reich 

Contrary to enthusiastic expectations, the Web has not shown any 
signs of becoming the great emancipator of journalists from their 
strong dependency on their news sources or converting the task of 
the reporter from an “oral relay” of source versions into an 
independent, doubting, and investigative examiner of their 
information. A study, which recreated the patterns of production of 
a sample of items published in the daily newspapers in Israel in the 
Spring of 2001, shows that the contribution of the Internet to the 
published content was negligible, similar to findings of one of the 
American studies, and unlike other studies, which were based on 
interviews with journalists, that arrived at the conclusion that the 
use of the Internet was in fact extensive. What may explain the 
difference in the findings of these studies is that the Internet has 
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penetrated the journalists’ work environment more than it has 
penetrated the heart of journalistic work. News reporters use it 
daily as an auxiliary tool – to execute assignments such as 
searching for background information, receiving updates and 
locating leads for new stories – and less for obtaining basic 
information for those same stories. The article delineates the map 
of forces that are blocking, or at least holding back, the turning of 
the web into a significant source of information for the published 
news, and it suggests that when a conflict takes place between new 
technologies (representing the forces for change) and routine 
journalistic practices (representing conservative forces), it is in fact 
the conservative force which prevails. 
 
To Talk and Talkback: Analyzing the Rhetoric of 
Talkbacks in Online Journalism  

Ayelet Kohn, Motti Neiger 

This article aims to propose a tool to characterize and analyze the 
rhetoric of Internet talkbacks. Talkbacks invite us to wonder about 
the relationship between the producers of the media and its 
consumers. Commentators and reporters use that platform, the 
media, in order to present their arguments. The art of persuasion is 
based, as suggested by Aristotelian rhetoric, on three basic terms – 
logos (logic), pathos (emotion), and ethos (the status and reliability 
of the speaker). The readers, who react to the items, try to 
undermine the rhetoric of the journalists and build a counter-rhetoric 
(termed anti-logos, anti-pathos, and anti-ethos) in order to confront 
the claims suggested by a journalist or by a respondent about a text 
appearing in an online newspaper. This is particularly visible in the 
temperament of Israeli discourse (being “direct” [DUGRI] or 
“going head-to-head” [KASACH], as defined by Katriel, 1999) and 
in the violent, politically laden perspective. Talkbacks stand out as 
a type of discourse that lacks the option of furthering an issue or 
reconciling it, and reflect a particularly violent and aggressive 
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discourse, but just as important, they also serve as an arena to 
exercise verbal sophistication and sharp-wittedness. 
 
Section IV: Reverberations from the 
Conference 
 
The Application of Ethics in Journalism to Online 
Newspapers: Transcript from a Seminar on “Online 
Journalism in Israel” (February 2005)* 

Mordechai Kremnitzer, Michael Birnhack 

The Press Council has applied the rules for ethics in journalism to 
online newspapers. Professor Mordechai Kremnitzer justifies this 
step with several arguments: the significant similarity between online 
journalism and the traditional media, and the contribution of the rules 
of ethics in fulfilling the social role of communications, including 
online communications; the fear that exemption from ethical rules in 
online journalism will cause the ethical standards in communications 
to decline in general; and the fear that these dangers will lead to 
unwanted legislative intervention. 

In his reaction to Professor Kremnitzer’s comments, Michael 
Birnhack lists the reasons for his objections to the decision of the 
Press Council: the chilling effect which is a direct result of the vague 
and over-broad term “online journalism,” as used by the Press 
Council; the imposition of the authority of the Council on those who 
reject it; its lack of relevance to the ethical difficulties arising in an 
online environment; and a misunderstanding of the complex and 
dynamic relationship between regulatory methods, including an 
ethical code, and the evolving technology. 

  
*  The Seminar was organized by the Israel Democracy Institute and the Burda 

Center for Innovative Communications at Ben-Gurion University of the Negev. 
 


