
עיתונות מקוונת
מאיר זילכה- גבעת גונן ירושלים



עיתונות מקוונת

עיתונות מקוונת היא עיתונות המתקיימת 
ברשת האינטרנט. עיתונות זו נוסדה 
במהלך שנות ה-90, עם התפתחות 
האינטרנט, וחוללה שינוי משמעותי 
בתפיסה של העיתונות המסורתית. 

ייחודיותה בפלטפורמה האינטראקטיבית, 
המאפשרת זמינות ונגישות גבוהה של 

מידע עדכני, וכן מאפשרת לקורא להביע 
דעתו על הכתוב, ולעיתים אף לתפוס את 

תפקיד העיתונאי וליצור כתבות בעצמו.



משימת חקר
 כנסו לדף הבית של YNET/walla  בחרו מדור אחד מכל אתר (לפחות שלוש כתבות מכל

אתר). והשיבו על השאלות הבאות:

   1) מה אורך השורות הממוצע לכתבה/ידיעה?

   2) לכמה כתבות מצורף קובץ וידאו? מה מכיל קובץ הוידיאו? 

   3) כמה תמונות יש בכתבה?

   4)כמה קישורים יש בכל כתבה? לאיזה סוג מידע הקישורים מובילים? 

   5) האם הכותרות בדף הבית זהה לכותרות של הכתבות, כאשר נכנסים אליהן?

   6) האם הכתבה אינטראקטיבית? היכן רשום מספר התגובות לכתבה? האם התגובות ענייניות או מתלהמות?

       



למה בעצם הוקמו העיתונים המקוונים?
הטכנולוגיה שינתה ללא הכר את צריכת המידע של המין האנושי, כולל •

בתחום העיתונות. אם בעבר חלק מהמידע הרחב היה בידי 
האליטה התרבותית-חברתית, כיום המידע הפך יותר לנחלת הכלל. 

העיתונות המודפסת, שהייתה במשך שנים ספקית המידע העיקרי, מאבדת 
את כוחה ובמידה מסוימת אף הופכת להיות בשולי ספקיות המידע, כאשר 

את מקומה היוקרתי וההיסטורי תופסת העיתונות המקוונת שתפוצתה גדלה 
עם התרחבות האינטרנט



איזה יתרונות יש בתקשורת מקוונת על 
פני המסורתית?



חינמיות

בניגוד לעיתונות 
המסורתית שעולה כסף, 
העיתונות המקוונת היא 

חינם





עדכניות
העיתון המקוון מתעדכן בכל רגע ולא צריך לחכות יממה שלמה בשביל •

ידיעה מרעישה



זמינות
ניתן לצרוך את העיתונות בכמה דרכים- פלאפון, מחשב•

ובכל רגע נתון.. זה לא מסורבל•



היפר טקסטואליות- הפנייתיות

בעיתונות המקוונת יהיו קישורים •
לטקסטים דומים שמאפשרים 

הרחבת ידע.



אינטראקטיביות
גולשי העיתונות המקוונת יכולים להגיב לידיעה שקראו ואפילו לשתף אותה•



למה צריך אינטראקטיביות בכלל?
שמי שמבין בתחום ידבר ויהיה עיתונאי.. למה צריך שכולם יביעו את דעתם?•



למה צריך אינטראקטיביות בכלל?
חופש הביטוי וגבולותיו•

מאפשר לך כקורא לדעת מה השאר חושבים•

מקור מידע זמין לחקר תגובות קהלים לטקסט•

מטרה עסקית: רייטינג כסף יחסי כוחות•

אתיקה עיתונאית: מונע מכתבים לעשות טעויות.•







 תחרותיות
בגלל אינסוף המידע יש תחרות על תשומת לב הגולש, בעבר היו •

חמישה/שישה מקורות מידע וזהו



יתרון/חסרון נוסף

אין פיקוח, משמע אין אינטרסים, משמע תקשורת פחות נגועה באינטרסים..•

מצד שני זה יכול להיות גם חסרון- אין פיקוח יכול ליצור בלאגן•



לסיכום מה בין עיתונות קווית (מסורתית) 
לעיתונות מקוונת?

עיתון מודפס
חד סיטרי, אין מקום לנמען•

מעודכן בתדירות יומית •

אין תחרותיות•

אין קישוריות לנושאים דומים•

עולה כסף•

לא זמין בכל רגע•

מוכתב ומפוקח על-ידי "העשירים"•

עיתון מקוון
דו סתרי- אינטראקטיבי, יש מקום לנמען•

עדכון מסביב לשעון•

תחרות עצומה על לב הקורא•

היפר טקסטואלי- יכול לקשר למידע נוסף•

חינמי•

זמין לכל קהלי היעד מכל מקום•

פחות מפוקח מלמעלה- חופש עיתונות•



במילים אחרות

בעידן העיתונות המקוונת הגולש במרכז. רוצים להגיע •
לכולם, בכל מקום, בכל דרך!

חופש הביטוי הוא ערך מרכזי בתרבות הרשת.•



ד   ע   ת       ה   ח   ז   ק

דו כיווניות
עדכניות

תחרותיות
היפר טקסטואליות

חינמיות

זמינות

פיקוח מינימלי



ההשפעות החיוביות של העיתונות המקוונת

הפכה את העיתונות ליותר מאוזנת•

הפכה את הקורא להיות חלק משתתף•

גרמה לשיח הפרסום להגיע לכל מקום אפשרי- במיוחד בטוקבקים•

העלתה את מגוון האוכלוסייה הצורכת עיתונות•

הורידה את ערכה של העיתונות המודפסת- ברייטינג ובכסף•



חסרונות מרכזיים בעיתונות המקוונת

הפכה את שיח התגובות לאלים•

הורידה את רמת האמינות של הצופה•

קריאה מרופרפת בעקבות עודף הסיקור•



האם לדעתכם התגובות האינטראקטיביות 
ברשת הן ברובן ענייניות או מקור לרפש 

עצמי?



חסרונות באינטראקטיביות:



רמת האמינות בתקשורת

בעידן התקשורת המקוונת ישנה תחרות עזה על לב הצופה- ולכן אתרים •
רבים יעדיפו להביא אי דיוקים שימשכו קליק בייטים מאשר לומר את 

האמת..

נכון ל2002- 42.54% מהגולשים נותנים בתקשורת מידה רב עד רבה מאוד •
של אמון. 

האמון בתקשורת המקוונת יותר גדול מהאמון בתקשורת המודפסת •
בפרמטרים הבאים: הוגנות, איזון, דיוק, אמינות, שלמות הסיפור.

ב-2016 חלה ירידה באמון שרוחש הציבור הישראלי לתקשורת: רק 25.7% •
מהציבור היהודי ו-%15.1 מהציבור הערבי חשים אמון בתקשורת על פי 

הסקר שנערך כחלק מ"מדד הדמוקרטיה" שעורך המכון הישראלי 
לדמוקרטיה.



להציל את העיתון המודפס
מתוך מאמרו של גבי וימן* "אמריקה קרובה", 

הארץ,6/5/2009

הִמְר•
ֶֶׁתת היא הגורם העיקרי לכך שקוראים נוטשים את העיתונים המודפסים, אך האם אנו מוכנים לוותר עליהם לטובת שפע אתרי חדשות מקוונים? ההתפתחות הטכנולוגית הביאה עמה בכל דור ודור אמצעי תקשורת חדשים, אך אלה מעולם לא הכחידו את קודמיהם. הטלוויזיה לא המיתה את הרדיו ולא את הקולנוע, הקולנוע לא חיסל את הספרים    ויש אף לקוות שהמרשתת לא תכחיד את העיתון המודפס. ש

כיום העיתון המודפס פגיע, חלש ומאוים. כאן המקום לצאת לעזרתו – לא למען בעלי •
העיתונים, לא למען העיתונאים, אלא למען הציבור ואיכות המידע התקשורתי המוצע לו. את 
מחיר ההתמוטטות של העיתונות האיכותית ישלמו בעתיד הקוראים, כי הם יקבלו את המידע 

מתגוביות (טוקבקים) עילגות, ומאתרי חדשות מקוונים שמאחוריהם אין מערכת, אין 
עיתונאים, אין תחקירים ואין אחריות מקצועית. יש להבטיח שהעיתונות האיכותית בישראל 

תזכה לשרוד ולמלא את תרומתה החיונית לאיכות החיים התרבותית והדמוקרטית שלנו.

* פרופ' גבי וימן, חוקר תקשורת, אוניברסיטת חיפה•

#_ftn1
#_ftnref1


 הפתרון החלקי- אתיקה עיתונאית
ועדת האתיקה שעוסקת בכללי האתיקה שמטילים הגבלה על העיתונות •

החליטה ליישם את כללי האתיקה שקיימים על העיתונות המסורתית גם 
על העיתונות המקוונת.

 אך באופן חלקי וזאת עקב השינויים הרבים שעוברים העיתונאים המקוונים •
ומתוך חוסר יכולת להגדיר מהו עיתון מקוון. הכללת עיתוני הרשת בחוקי 

האתיקה נחוצה מבחינה חברתית וגם מבחינה כלכלית.

נסו לחשוב האם פייסבוק נחשבת כעיתון מקוון?•

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA&action=edit&section=9


קריאה מרופרפת
כיום בגלל עודף המידע, הקהל כבר לא קורא כתבות בעיון, דבר שגורם ל"•

אמת" להיות חלקית.

אנשים קוראים חצאי מילים, לא קוראים את כל העובדות ומגיעים •
למסקנות מוטעות



איך הגיבו העיתונים המסורתיים 
לעליית העיתונים המקוונים?

בראשית המהפכה ראשי העיתונים הגדולים ראו באתרי התוכן טרנד חולף •
אשר אינו מספק את אמינות המידע ואת חווית המשתמש כמו העיתון 

המודפס, ושמבזה את יוקרתו של תוכן המידע ושאינו מדבר באותה "שפה" 
כמו זו שלהם. לכן הם יצאו בשיטות הדחקה שונות כדי להחריבו. הצעדים 

שנקטו העיתונים הוותיקים היו מגוונים. 

הפיתוח הטכנולוגי המואץ שהוביל לכך שכמעט בכל בית, משרד בעולם •
המערבי וגם במדינות נוספת האינטרנט נכנס לשימוש בהיקף אוכלוסייה 

רחב מאוד ולכן התנגדות העיתונים לא הצליחה. 

העיתונים המסורתיים אשר בתחילה עמדו נגד הפיתוח הפסידו כספים •
רבים וכעבור זמן מה, הבינו שהאינטרנט אינו הולך להיעלם ואף יישרו קו 

כפי שנראה בהמשך.



העיתונות המסורתית- הבעיות הכלכליות
תעשיית העיתונות המסורתית סובלת מקיצוץ לאורך שנים ארוכות, בעוד תחום האינטרנט הצליח •

למשוך מקורות כלכליים כמו פרסום, המהווה אחד המקורות הכספיים המשמעותיים ביותר של 
 אמצעי התקשורת. 

הרלוונטיות של אתרי החדשות האינטרנטיים חזקה בהרבה מהגרסה המודפסת של העיתון.•

בעיתונות המקוונת צצו גם אפשרויות פרסום רבות ללא המגבלות אשר קיימות בעיתון המסורתי, •
שהפרסום בו מבוסס על חשיפה גדולה שפונה לקהל רחב במיוחד. לעומתו באינטרנט יש יכולת 

לייצר פרסום ממוקד במיוחד לקהל יעד מצומצם שאליו המפרסם מכוון. 

למשל באתרי ספורט יפורסמו דברים שקשורים לקהל היעד, כנ"ל באתרי אופנה, כלכלה וכו'.•

היתרונות הללו הוזילו באופן משמעותי את עלויות הפרסום שהיו יקרות בעיתונות המודפסת, הוזלה •
שהיטיבה עם העסקים הקטנים, שלראשונה יכלו להרשות לעצמם לפרסם ונהנו מצמיחה כלכלית 

רחבה. האינטרנט הפך תוך שנים ספורות למדיה החזקה ביותר בעולם הפרסום.





האם העיתונות המודפסת תכחד?



ארבעה סוגים של עיתונים מקוונים

דן כספי•



 1.  מהדורה מקוונת של העיתון המודפס

 מציעה חלק או את כל תכני העיתון באינטרנט, 
לפעמים בתשלום



 2. מהדורה מקוונת לצד עיתון מודפס
   עם התפתחות הפופולריות של העיתונות המקוונת, 

העיתונים המודפסים הבינו כי הם צריכים לקיים עיתון 
מקוון או אתר מידע באינטרנט. חלק מהעיתונים 

המודפסים הסתפקו בהרחבת עמודים מקומיים או הוספת 
אזורים בתוך העיתון ואחרים פתחו מקומונים עצמאיים. 



3.  מהדורה מודפסת של עיתון מקוון 

   עיתון שמתחיל את דרכו ברשת 
ולאחר מכן מוצא במהדורה 

 The Marker מודפסת. כך למשל
של תאגיד שוקן

. העיתון יצא במהדורה מקוונת 
כמוסף הכלכלי של "הארץ" ולאחר 

מכן הוחלט למתג אותו מחדש 
ולהרחיב את התפוצה שלו 

  במהדורה מודפסת 



4. עיתונים מקוונים עצמאיים 
   העיתונים המקוונים מסוג זה עצמאיים ופרי יזמים קטנים 

ובינוניים. בדרך כלל בשל ריבוי של עיתונים מקוונים 
באינטרנט, תאגידי התקשורת קונים או מחסלים את 

העיתונים הללו, אולם עיתונים מקוונים עצמאיים אחדים 
ממשיכים להתקיים. בנוסף, ישנם מגוון עיתונים מקוונים 

עצמאיים אשר מתמחים בנושא מסוים או פונים לקהל 
מסוים.



ארבעה סוגים של עיתונים מקוונים
1.  מהדורה מקוונת של העיתון המודפס – העיתון המודפס סרוק ועולה לאינטרנט- מהדורת "הארץ" •

סרוקה

2. מהדורה מקוונת לצד עיתון מודפס – מהדורה מקוונת ולא סרוקה (למשל ynet- מול ידיעות)•

•The marker 3.  מהדורה מודפסת של עיתון מקוון- עיתון מקוון שהפך למהדורה מודפסת- למשל

•One 4. עיתונים מקוונים עצמאיים- עיתון שיש לו רק גרסה מקוונת- כמו אתר



למה עיתון מסורתי צריך גרסה מקוונת?

כיום כל עיתון מסורתי רציני מחזיק גם באפשרות של עיתון מקוון- •
כדי להישאר במשחק, כדי להיות תמיד מעודכנים- עיתון מסורתי 

יוצא אחת ליום, אבל אירועים מתרחשים כל הזמן!
 כדי להתחרות בעיתונים המקוונים העצמאיים שמגיעים לכל •

פלאפון, העיתון המסורתי חייב ליישר קו.
כאן עולה ששוב השאלה- אם זה ככה, אז למה בכלל יש עדיין עיתון •

מודפס?



אז האם העיתונות הכתובה בהכחדה?
מתי העיתונות המקוונת תשתלט? כאשר ניתן יהיה לקרוא אותה בכל מקום וכאשר •

מספר הפעולות שאדרש לבצע על מנת לקרוא ידיעה יהיה קטן מזה של העיתונות 
המודפסת. כולנו ראינו סרטים על בתי העתיד בהם העיתון מוקרן על הקיר בכל 

מקום בבית ושומעים קול נשי נעים שקורא עבורנו את העיתון. ביום שבו העיתונים 
המקוונים ייראו ויישמעו כך, זה יהיה סופה של העיתונות המודפסת. (אורי צציק)



איך מרוויחים כסף 
מהאינטרנט?



אז איך באמת מרוויחים כסף בעיתונות מקוונת?

פרסומות•

דמי מנוי חודשי/ חלק מהתוכן בתשלום (נפוץ באתרי הורדות)•

מימון פרטי/מוסדי אחר•

טוקבקים•



איך מרוויחים כסף מהאינטרנט?

אנשים לא מקליקים על באנרים, ואם כן, לא קוראים אותם, לא מגיבים 
עליהם, מוחקים פרסומות באי-מייל

מעט מאוד אנשים אכן נכנסים לפרסומות ולבאנרים (מודעה גרפית) ולכן יש דרכים אחרות שבהם 
אנשים זוכים לפרסום



פרסום מכניס כספים
•https://www.google.co.uk/adsense/start/#/?modal_active=none

•Google AdSense - הדרך הראשונה

הדרך השנייה למיקום פרסומות באתר שלכם היא ע״י שיתוף פעולה ישיר •
עם המפרסם. תוכלו ליצור קשר עם חברה שמוכרת מוצרים רלוונטים 

לקוראים שלכם ולהסכים על סכום חודשי מסויים בתמורה למיקום 
פרסומת עם לינק באתר שלכם. זוהי אמנם דרך יותר מסובכת אך לפעמים 

יותר משתלמת. 

https://www.google.co.uk/adsense/start/#/?modal_active=none
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpvfa6tsrUAhUsK8AKHZUpCKIQFgg3MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.google.co.uk%2Fadsense%2Fstart%2F&usg=AFQjCNGKrQ5Dq-zhPEkrBAsFc3uNE5u9PQ&sig2=VcxA17UvGSjPon9MQLrQUA


נתונים נוספים מעניינים על העיתונות 
המקוונת



השעתיים הראשונות מנבאות את כמות התגובות.

כמות המגיבים בבוקר עולה על כמות המגיבים בערב.

זמן מצטבר של התגובות בבוקר יותר קצר מזמן מצטבר של התגובות בערב.
ב-5 השעות הראשונות בבוקר מתקבלות 50% מהתגובות. 

תוך 9 שעות מתקבלות 95% מהתגובות.

60% מהתגובות הן על הכותרת בלבד

2/3 מהתגובות מתייחסות לכתבה עצמה, 1/3 מתייחסות לתגובות גולשים אחרים. 

מאפיינים טכניים של התגובות עפ"י יעקב  הכט ועוד 



נכון ל-2017 (נתונים לא וודאיים)
סך הגולשים החודשי ב"קבוצת 'וואלה'", לפי המסמכים, גדול עוד יותר ומגיע ל-3.1 •

מיליון גולשים שונים בחודש (שיעור חשיפה נטען של 55.4%) ב"וואלה" מתבצעות 18 
מיליון צפיות וידיאו בחודש, על-ידי 2.5 מיליון גולשים

לפי נתונים של קבוצת "ישראל היום" שהוצגו במסמך של לשכת הפרסום •
הממשלתית, "אתרי הקבוצה נהנים מכ-5.2 מיליון גולשים שונים מדי חודש וכ-50 

מיליון עמודים נצפים".

על-פי הנתונים, בחודש ממוצע נכנסים לאתר "הארץ" כ-3.5 מיליון גולשים ייחודיים. •
"גולשי 'הארץ' בעברית מאופיינים בהיותם משכילים למעלה מ-50% מגולשי האתר 
מחזיקים בתואר שני או שלישי. עוד נכתב במסמך כי גולשי "הארץ" הם בדרך כלל 
בני 25 ומעלה, ממעמד סוציו-אקונומי בינוני ומעלה, ש"מעורבים חברתית ופוליטית" 

חשוב לציין שאלה הנתונים שהצהירו עליהם בעלי האתרים והדבר לא עבר בדיקה •
אמיתית!



על מה אתם מבזבזים את הזמן באינטרנט?
אתרי חדשות•

אתרי לימודים•

גיימינג•

אתרי שופינג•

יוטיוב•

אתרי ספורט•

אתרי כלכלה•

צפייה בסדרות/סרטים•

אתרי רכילות•

פייסבוק/אינסטגרם•



אתה יודע שאתה חי במאה ה-21 כאשר:

הסיבה שאתה לא בקשר עם בני המשפחה היא שאין להם אינסטגרם.•
אתה שולח לבן שלך  ווטסאפ כדי שיבוא לאכול.•
אתה מדבר בסקייפ מספר פעמים ביום אך עוד לא החלפת מילה עם השכן שגר לידך.•
הבת שלך הכירה את בעלה בטינדר•
סבתא שלך מבקשת שתשלח לה קובץ עם תמונת הנין החדש, כדי שתהפוך אותה לשומר מסך.•
שכחת את הטלפון הנייד בבית? זו סיבה לעשות יו טרן ולחזור.•
לא הצלחת להוציא כסף מהכספומט כי...שכחת את הסיסמה.•
את רוב הבדיחות אתה קורא בפייסבוק ולא שומע מאנשים חיים.•
כל המחשבות, הידע והזכרונות שלך מתוייקים בהרד דיסק. כשהולך ההרד דיסק – הולכת הנשמה, •

כי כמובן, לא עשית גיבוי.
אתה קם בלילה לשירותים, ובדרך חזרה למיטה בודק אם קיבלת ווטסאפ•



לסיכום- עיתונות מקוונת
דיברנו על היתרונות שיש בתקשורת מקוונת על פני המסורתית (דעת החז"ק- דו •

כיווניות, עדכניות, תחרותיות, היפר טקסטואליות, חינמיות, זמינות ופיקוח מינימלי).

דיברנו על החסרונות שיש בתקשורת המקוונת- הפכה את שיח התגובות לאלים, •
הורידה את רמת האמינות של הצופה, קריאה מרופרפת בעקבות עודף הסיקור.

הנזקים הכלכליים שנגרמו לעיתונים המסורתיים•

ארבעה סוגים של עיתונים מקוונים- מהדורה מקוונת של העיתון המודפס, מהדורה •
מקוונת לצד עיתון מודפס, מהדורה מודפסת של עיתון מקוון, עיתונים מקוונים עצמאיים.

ואיך מרוויחים כסף מהאינטרנט? פרסום, בלוגרים, טוקבקים, מנויים•


