
תקשורתימסגור
ירושליםגונןגבעת-זילכהמאיר



מסגור

הדרך שבאמצעותה אמצעי התקשורת  

מעצבים בעיות ציבוריות עבור הקהל ובצורה 

זו משפיעה על הבנת הסוגיות הללו והערכתן  

.י הקהל"ע
.המסגור קובע מי יהיה בסיפור ומי לא

".רעים"ו" טובים"המסגור עושה הבחנה בין 



לכל סיפור ואירוע יש כמה זוויות להבין את המתרחש והמסגור היא הדרך בה אמצעי  

.התקשורת משנים ומעצבים עבור הקהל את הבעיות הציבוריות ובכך משפיעות על הבנתן 











?המסגורכוחמהו

.הקהל-יכולתם של העיתונאים להשפיע על עיצוב דעת•
סיפור שמזהה מי                      , בחירת טובים ורעים, סטריאוטיפים: טכניקת המסגור כוללת•

.'וכוהתעלמות מסתירות פנימיות , הדגשת טרגדיות וסטיגמות, אחראי



ואתהבולטותאתמדגישיםאיךאז

ליצורמנתעלהמסגור

?"ורעיםטובים"



 ,הנלוויתבכותרת
מאודברור,לדוגמה

בסיפורהמסכניםמי

.האשמהמיועל

הכותרת



הכותרתפונט,הכותרתגודל, רתהכותצבע



פרץרפיהרבסערת

:ענההמרהטיפוליעלדעתומהוכשנשאל 12לערוץפרץרפיהרבהתראיין 2019ביוני•

?אבל האם זה באמת מה שאמר פרץ



:למסגורהכנסתחבריתגובות



המלאהנוסח



התמונות



?הזאתהתמונהדווקאלמה



התמונותתפקיד

במסגור
מאוס -מה עושה מיקי

חדש על הכביש

?אחרי הפגזה
הבובה נועדה ליצור

,השפעה רגשית
הזדהות ומסר 

:של תמימות
'כאן היו ילדים'

.'ולא לוחמי חיזבאללה
.עדות ברורה לזיוף



.הפגזה בביירות
גולשים גילו

.זיוף בתמונה
עוצמת העשן 

הוגברה 

.שופ-בפוטו

התמונותתפקיד

במסגור



זו התמונה 

ללא , האמיתית

. תוספת עשן
,הצלם פוטר

אולם רוב התמונות

שהופצו בעולם

כן -עוד לפני

–כאנאמכפר 
.צולמו על ידו

התמונותתפקיד

במסגור



זיוף

מקור

התמונותתפקיד

במסגור



בלבנוןהאווירחילהפצצתלאחר

השקית הכתומה

בולטת

ומפנה

את תשומת הלב

.לראש הבובה

התמונותתפקיד

במסגור





בתמונותהנלווההכיתוב

אולמרטאתממסגרלתמונההנלווההכיתוב

-וביצועיסטהחלטי,מנוסהממשלהכראש

.מדינהלמנהיגחיוניותתכונותשלוש

,כחשוךפרץאתממסגרלתמונההנלווההכיתוב

..הומופוב



המילים



,נעריםשניהיותםלמרותוהתוקפים,פעילמשהועשו)תקפו"מתנחלים":ייחוסלהטייתדוגמה

,אותושתקףלמיהתייחסותבלי-משהולוקרה)נדקר"חרדינער"בעוד,(כוללניבאופןמכונים

1/12/05,"מעריב"בסמוכותכותרותשתי.(ערבי-זהבמקרה

י בחירת "מסגור ע

מילים נכונה









והפרשנויותהמיליםכמות

ככל שהכתבה  

תהיה יותר  

,  חשובה לעורך

כך כמות המלל  

והפרשנויות  

יהיו רבים יותר



שווהיותרראשיעמוד-שנבחרהעמוד
יותרוחשובהממוסגרתכתבה



:לסיכום

פונט, סיבוב, צורה, גודל-הכותרת•

לצידןהתמונות והמילים שיופיעו •

המילים שיבחרו בקפידה על ידי העורך•

באתר/כמות המילים שיכתבו בעיתון•

מספר העמוד שבו תופיע הידיעה•



:ישנם כמה דברים שמשפיעים על אופי המסגור
עיתונאים לא עובדים . בהתאם לאותו ערוץ, כחלק מגוף תקשורתי מסוים-אילוצים ארגוניים.  1

זה יכול להיות גם  . כעצמאים בשטח והם מחויבים לאותו אופי של הארגון שבו הם עובדים

.דברים טכניים כמו דד ליין וכדומה
המטען האישי של העיתונאי שמושפע  -אידיאולוגית של העיתונאי/ אוריינטציה הפוליטית. 2

.מדברים שונים



במסגורהבעייתיות

לדווח דברים על סמך עובדות מבלי לערב -תקשורת אמורה להיות אובייקטיבית•

אך במקרים רבים התקשורת מערבת את הדעה שלה ובכך למעשה  , דעה אישית

.מוליכה את הציבור שולל ולא אומרת לו את האמת

,  מקרה נפוץ במיוחד הוא סיקור פרשת חוליו של ראש הממשלה אריאל שרון•
התקשורת סיקרה את סיפור המחלה והאשפוז של אריאל שרון בצורה שהטעתה את  

..הציבור





:במאמרהטענות

ראששלמצבולפיה,לסיפוראופטימית"משקפת"יצרהשהתקשורתטועניםחוקרים•

.חמורדברשוםלוקרהולאבסדרהממשלה

אתומביניםחושביםאנובוהאופןאתלנוממסגרתהמיליםבחירתאיךמראיםהחוקרים•

.הצופיםאתשוללהוליכהתקופהבאותההתקשורתאיך,התופעה

גיבורמעיןהיהשרון,להביןצריך.הדמוקרטיהשלהשמירהככלבשימשהאינההעיתונות•

התקשורתשלמלאההתגייסותכאןקיימתוהייתהלשלטוןעלייתוסיפורלאחרתקשורתי

.דמוקרטיתבמדינההתקשורתשלהניטרלימהתפקידשסוטהבאופןהגיבורשרוןלדמות

שהיא,שלהלגיבורמשהושקרהלהאמיןרצתהלאכך-כלשהתקשורתאומרתזאת•

.ואובייקטיביתנכונהלאבצורהמצבואתסיקרה



.הגיבורשרוןאריאלבעד-פטריוטידיווחהיההעיתונאיהדיווח

לחזורהסיכוימה,נגרםהואממה,שבץמהועליותרלדווחצריכההייתהרציניתתקשורת

.הלאהוכן?זהאחרילתפקדלחזוריכולבאמתשרוןהאםכזהדבראחרילתפקד



?קרהמהואז

אנשים בבית הופתעו " צמח"כששרון קיבל את האירוע המשני שלמעשה הפך אותו ל•

.וזאת למרות שכל האירועים הצביעו על הכיוון הזה שיקרה, מאוד

,  התקשורת הכינה את כולם לקרב צמוד מאוד-2015כך גם היה בבחירות •

מצביעי הימין . דבר שהשיג את האפקט ההפוך.. בכותרות, בדיבור, בתכניות

כי חשבו שהקרב )שהתלבטו אם להצביע בכלל רצו לקלפיות כדי להצביע לליכוד 

.והקרב הוכרע בהפרש גדול בסופו של דבר( צמוד מאוד



במסגורהבעייתיות

זה גם לא מקצועי כי כשאתה מביע  , ולא רק שזה לא אובייקטיבי, מסגור קורה תמיד•

כמו במקרה -את דעתך בנושא אתה פוגם באמת ומונע מהציבור לדעת את האמת

.לצמחוכמה ימים לאחר מכן הוא הפך , אריאל שרון שדווח שהוא בריא





:ידיעליהיווהבלטהמסגור-לסיכום

פונט, סיבוב, צורה, גודל-הכותרת•
לצידןהתמונות והמילים שיופיעו •
המילים שיבחרו בקפידה על ידי העורך•
באתר/כמות המילים שיכתבו בעיתון•
הידיעהמספר העמוד שבו תופיע •

הוא מטעה את הציבור הרחב שאינו בקיא יותר-אבל המסגור אינו אובייקטיבי
דבר שפוגם בחופש  , המסגור הוא הבעת דעה רשמית של התקשורת, בתקשורתמידי 

ובבירור האמת על ידי הצופההביטוי 



משימה

.בחרו כתבה מהעיתון הממוסגרת היטב על ידי עורך העיתון

, לצבע, התייחסו לכותרת-רשמו על כל כתבה בעיתון כיצד הכתבה ממוסגרת. 1
'לבחירת המילים וכו, לכיתוב הנלווה, לגודל, למילים

?איך יודעים זאת? מי הטובים ומי הרעים בכתבה. 2
?כיצד היה ניתן למסגר את הסיפור בצורה שונה לגמרי. 3



בתקשורתנשיםמסגור

כאשרפעמיםהרבהשיופיעוהדבריםמהם?בתקשורתממוסגרותנשיםכיצד•

?אישהמסקרים/מראיינים



זוגבן

ילדים



ילדים



זוגבן

זוגבן ילדים



זוגבן
ילדים



זוגבן

ילדים



זוגבן

אימהות



זוגבן

זוגבן



?הזהמהמסגוריוצאמה

שאמנם אנחנו חברה שתומכת בזכויות של נשים ושוויון  אבל  •
היחס התקשורתי לנשים יהיה תמיד מנקודת מבט של אשת  

ישאלו ויסקרו  , גם אם יהיה לה עסק גדול. הכלמשפחה לפני 
.כיצד זה בא לידי ביטוי מול גידול ילדים ויחס לבן זוג

המטרה של אישה במידה מסוימת והציפיות ממנה יהיו לפי  •
ילדים ורק אז קריירה, בן זוג-המסגור בתקשורת



לשנייםמתחלקתהמסגורתופעת

-נושאימסגורידיעלסיקור•

-אירועימסגורידיעלסיקור•



?אירועלביןנושאביןההבדלמה



עליהםלדוןאפשרייםנושאים

פוליטיקה•

ספורט•

פשע•

תרבות•

רכילות•

מוזיקה•

חינוך•

ל"חו•

זוגיות•

מיניות•

תעסוקה•

כלכלה•

נוערבני•

טלוויזיה•

מתמטיקה•

חברתיותרשתות•

אלימות•

ואלכוהולסמים•

מחשבים•

וגינוןחקלאות•

היסטוריה•

חוליםבתי•

צדקהמעשי•

אלקטרוניקה•

בריאות•

פילוסופיה•

פסיכולוגיה•

תקשורת•

גלובליתהתחממות•

מגדריות•

אבולוציה/דת•

עתידנות•

החללמערכת•

חייםבעלי•

בחייםדבריםעםהתמודדות•

כלכלה•



ספציפייםלאירועיםדוגמאות

עקיבאאורבאזורפיגוע•

במונדיאלמסויםמשחק•

העוניבקוכהןמשפחת•

בבורסהונס'גדאומדדעליית•

ירושליםבאזורהדירותמחירי•

אתיופיהיוצאימחאת•

לחנויות x18אייפוןיציאת•



אואירועילמסגור?יותריתחברבביתהציבורלמה

?נושאימסגור



:נושאיתמסגרת

הסבריםבתוכהשכוללת,יותררחבהראיהמזוויתנושאאוחברתיתבעיהמסקרת

.'וכובעיהלאותהשמתייחסיםופרשניםמומחים,היסטורירקע,לבעיה

בהאיןטובמצטלםלאזהכיבטלוויזיהבעיקרבתקשורתטובפחותעוברתכזומסגרת

עוברתלאהיאולכןספציפיתבעיהאוספציפיתלמשפחהמתחבריםלאאנחנו,ריגושיות

.מסך



בישראלהעונימצבאתשמסקרתמקיפהכתבה

אתלהביאעשויה,נושאיותבמסגרותשימושכדיתוךסוגיהלאותההמתייחסתבכתבהצפייה

צעדיםנקיטתובאילעוניבאחריותהממשלאתלהאשים,לדוגמא.חברתיתאחריותלהטילהצופים

הענייםמצבלשיפורמשמעותיים

-מבט הלאומיהביטוחשלהעונידוח בישראלענייםמיליון 1.7 : עניילדים 3-מ 1 ,

הראשוןהערוץ 2015בדצמ׳ 9 ,

ממליוןנתוני העוני שמפרסם היום הביטוח הלאומי מדברים על יותר 

אלה  . ושבע מאות אלף עניים בישראל ואחד מכל שלושה ילדים

כתבנו אורי רווח מביא את  . הילדים-המספרים ועכשיו האנשים 

. סיפורה של ילדה רעבה אחת בירושלים





נופךבליסיפוריםלפרסםוזמןרוחאורחיותריששם,הכתובהבעיתונותנפוץנושאימסגור

.יותררחבאנושי

לכתבהלמעברלחץ

פרסיקואורן השביעיתהעין , , 06/12/16

https://www.the7eye.org.il/54366


הצגה כללית ומופשטת של  , עיסוק במאקרו

,  ההתמקדות היא ברקע. נושאים חברתיים
.  הצעות לפתרונות, פרשנויות, נתונים

במקרה של העוני העיסוק יהיה  , לדוגמא

, נתונים כללים ויבשים, סביב התופעה
.ופרשנויותמומחים שונים 



:אירועיתמסגרת

.  מסגור שמציג את  הנושא על ידי אירוע בודד תוך הצגת דוגמאות ספציפיות

לקיחת תופעה והסתכלות עליה ברמת המיקרו תוך שימוש באמצעים חזותיים ממחישים  

כדי להציג מקרה , לדוגמה. זה סוג הרווח בטלוויזיה(. 'בית תמחוי וכו, צילום המקרר הריק)

.אנו נתמקד בנושא מסוים של משפחה ולא בנושא הכללי של עוני, של עוני

אלא סיקור של אירוע בודד, לא תהיה התעמקות בנושא



,  צופים הנחשפים לכתבת טלוויזיה

המציגה בעיה מסוימת תוך כדי שימוש  

נוטים להטיל אחריות  , במסגרות אירועים

להאשים  , לדוגמא, אישית על המעורבים

את העניים במצבם ולהטיל על כתפיהם  

.את האחריות לעלות אל מעל קן העוני

על , פה מדברים על המהגרים

'וכו.. על האלכוהול והסמים, החבדניקים



?תעדיףהממשלהלדעתכםמסגוראיזה
?נושאימסגוראואירועימסגור•

בנושאאוספציפיתבבעיה ?בבעיהיותרמעורבתתהיההממשלהלדעתכםאיפה•

?שלם



לפתרוןהציפיותואתלבעיההאחריותאתלהטיללקהליגרוםנושאיתבמסגרתשימוש

חברתיותבעיותתמסגרשהתקשורת,הואהממסדשלשהאינטרסלנוברורולכןמהממסד

.אירועיתבמסגרת

ממשלאזהאבל,בערדענייםיש-שלמהתופעהעליעידבהכרחלאספציפיאחדמקרהשכן

.שםגרשלאמילכלרלוונטי

?תעדיףהממשלהלדעתכםמסגוראיזה



המסגורסוגילסיכום

התקשורת תתמקד בנושא  -מסגור נושאי•
כמו מצב , יוקר מחיה/כמו עוני, כללי יותר
הדיווח יהיה מאוד  . 'וכומצב החינוך , הביטחון

אך לא תהיה דמות  , שטחי ויציג לרוב נתונים
בבעיהאיתהלהזדהות 

התקשורת תמסגר אירוע  -מסגור אירועי•

במסגור אירועי  -שיתאר תופעה נרחבת

ישנה דמות  -התקשורת תכניס יותר רגש

/ ישנה משפחה ענייה-שנמצאת בבעיה
. 'וכומשפחה שכולה 

הציבור בבית והפוליטיקאים יעדיפו מסגור אירועי

שזה יותר מרגשבגלל -הצופים מצד 

כי הם פחות אשמים במצב-מצד הפוליטיקאים



?אירועימסגורומהנושאימסגורהואמהבאיםמה



 ?שלנוהדעהעיצובעלהמסגורהשפעתאתמורידיםאיך
?מוחשטיפתפחותלהיותלמסגורגורמיםאיך



גדולהכזולהשפעהגורםהמסגורבאמתהאם

?האזרחיםעל

ככלאבלהקהלעלחזקההשפעהישלתקשורתכספידןהחוקרלפי

תקשורתילמסגורלבתשיםשלאהסיכויכךבנושאתתמצאיותרשאתה

.אותנושמענייניםמסוימיםנושאיםללמודכדאיולכן.יקטן

יכולשהנמעןמסגרותמספרמציגההתקשורתקרובותלעיתים–דוגמאות

בנושאשמתמצאיםאנשים,משלהםמסגרותישלאנשים,מתוכןלבחור

.ביקורתיתיכולתישמהאנשיםלחלק,בתקשורתמהמסגרתפחותיושפעו



לסיכום

למדנו מהו המסגור•
היא  -למדנו כיצד המסגור מוכיח שהתקשורת לעולם לא אובייקטיבית בידיעות שלה•

.תבחר את המסגור הנכון שיגרום לצופה להבין מי הטוב ומי הרע בכל סיפור
הערות ליד  , שימוש בצבע, שימוש בכותרת, המסגור יכול להיות על ידי גודל הכתבה•

ביטויים שונים וכן הלאה, התמונה
והוכחנו כיצד מסגרת נושאית בדרך אירועיתהבדלנו בין מסגרת נושאית ומסגרת •

כלל פחות תמשוך רייטינג וכיצד במסגור נושאי האחריות תוטל על הממסד כולו ולא  
.ספציפי" רע"על 

כך הסיכוי שהמסגור ישפיע עלינו יהיה  , למדנו שככל שנתמצא יותר בנושא מסוים•
.קטן יותר


