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 אוריינות תקשורת

 קידום אוריינות תקשורת .א

 רקע להעניק זה פרק מטרת בישראל, התקשורת רגולציית שיחב שגור מושג אינו תקשורת" "אוריינותו הואיל

 במישור והשלכותיה התקשורת אוריינות של ביעילות לדיון כבסיס יישומו, ואפיקי מטרותיו המושג, על

   1.השידור הציבורי המוצעת במסמך זה לרגולציית הנוגעת והרגולטורית הציבורית המדיניות

 הגדרה

 של המעבר מן כחלק העשרים המאה של השמונים בשנות התפתחה מחקרי דעת כתחום התקשורת אוריינות

 של רחב לסט תמתייחס תקשורת אוריינות 2קהלים. לניתוח ומסרים טקסטים מניתוח וחברה תקשורת חוקרי

 אמצעי עם גומלין קשרי ליצור לאדם מאפשרותה וקוגניטיביות, טכניות נרכשות, ומיומנויות יכולות

 בספרות המושג של מדויקת הגדרה לגבי דעים תמימות אין כי להעיר יש .צורך הוא אותם השונים התקשורת

 להקשר בהתאם ומשתנה דינאמית בהגדרה מדוברו בנושא העוסקים גופיםבו בארגונים גם כמו המקצועית,

 3מחבריה. של ולצרכים

 ולפיה ,mocfO הבריטית התקשורת רגולטור ידי על אומצה אשר זו היא הרווחות הגדרותהמ אחת זאת, עם

 על אומצו דומות הגדרות 4”.הקשרים במגוון תקשורת וליצור להבין לגשת, "היכולת הנה תקשורת אוריינות

 7האוסטרלית, הממשלה 6בארה"ב, תקשורת לאוריינות לחינוך הארצית האגודה 5מובילים, חוקרים ידי

 יכולת את הן מסמלת ה'גישה' יכולת 9זילנדית.-הניו השידור ורשות 8בארה"ב, תקשורת לאוריינות המרכז

 להשתמש היכולת את והן וכו''( אינטרנט, טלויזיה, )מחשב, תקשורת באמצעי טכנית-הפיסית השימוש
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 ה"הבנה" יכולת בדבר. העוסק של ולצרכיו לציפיות בהתאם ותוכן מידע למציאת טכנולוגיותבו במכשירים

 אמת בין להבדיל כניות(,ת של סוגות צילום, זוויות )כגון התקשורת שפת את להבין הצופה של ליכולתו נוגעת

 ערנות לפתח והפרסומאים, התוכן יוצרי של והאינטרסים המוטיבציה את להבין ותוכן, פרסומת או לבדיה

 חייו, את המציפים התקשורתיים המסרים לגבי ביקורתי באופן לחשוב התקשורת, למסרי הקהל לתגובות

 )סרטים( ויזואלי-אודיו הוא אם בין תוכן, של עצמאית ליצירה המיומנות יאה ה"יצירה" יכולת לבסוף, וכו'.

 משחקים כגון תקשורתיות בפעילויות השתתפות וכן חברתיות, רשתות ם שלופרופילי בלוגים אימיילים, או

 טכניות-הטקטיות היכולות את בתוכה מכילה השונות, צורותיה על זאת, רווחת הגדרה 10וירטואליים.

  )הבנה(. יותר הקוגניטיביות היכולות את וכן ויצירה(, )גישה התקשורת באוריינות הכלולות

 תקשורת באוריינות הצורך

 להלן בוגרים. ואזרחים תלמידים בקרב תקשורת אוריינות בלימוד לצורך נימוקים של ארוכה רשימה ישנה

 11אלה: נימוקים של ממצה לא רשימה

 12המסחרית; התקשורת שיוצרת תרבותי-והאנטי המשחית הרדוד, לשיח התנגדות .1 

 במסרים המוטמעת המקרסיסטי( )במובן אידיאולוגיה לחשיפת אוריינות תקשורת הינה כלי .2 

 את ומייצרת בונה התקשורת שבה הדרך שמאחורי האינטרסים להבנת וכלי התקשורתיים,

 13המציאות;

 14הסקה; ומיומנויות אישית בין תקשורת יכולות שיפור .3 

  15ואקטיבית; חכמה באזרחות והמדיה התקשורת של המפתח תפקיד .4 

  16תקשורתיות; והשפעות מסרים מול אל וצעירים ילדים פגיעות .5 

 17ליברלית;-הניאו במדינה הרגולציה דעיכת לאור לאזרחים הגנה בהקניית הצורך .6 

 

 ואידיאולוגית. פוליטית טעונים חלקם ומגוונים, רבים התקשורת אוריינות בעד הנימוקים לראות, שניתן כפי

 של הדומיננטיות בעצם למצוא ניתן התקשורת אוריינות לימוד את המצדיק וניטראלי רחב נימוק אולם,

 גרליאינט חלק מהוות והמדיה התקשורת שבה  כזו היא העכשווית המציאות הנוכחי. בעידן בחיינו התקשורת
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 והפלאפון, הנייד המחשב בעזרת 18החברתיים. בחיינו וכלה מעבודה החל שבחיינו, מדיםהמ במגוון ודומיננטי

 התקשורת עם לעבוד לדעת זה בעידן אזרחים על כן, על ביום. פנויה דקה ובכל צעד בכל תנוא נוכחת התקשורת

  התקשורת. אוריינות שבלימוד הנחיצות ומכאן ונכון, מודע מושכל, באופן

 ההגנתית וההכנתית הגישה

 ההגנתית הגישה – תקשורת אוריינות למהות ביחס שונות גישות שתי לזהות מציעים וטורנבול פנמן

(tsfpocpoftorp) ההכנתית והגישה (tsotasapfsp.)19 שלפני בעשורים מקורה יותר, הישנה ההגנתית, הגישה 

 ועיתונים. רדיו יזיה,וטלו – המונים תקשורת בעיקרה התקשורת הייתה בהם הדיגיטליות, הטכנולוגיות פריצת

 של השליליות מההשפעות (otfcalapoft) חסינות להקניית כאמצעי תקשורת באוריינות רואה ההגנתית הגישה

 20ואבחנה. מודעות יכולות הקניית ידי על ההמונים תקשורת

 בתקשורת הרבות חויותתוההתפ שינוייםה על נשענת עצמה(הה גישת גם ת)הנקרא ההכנתית הגישה

 תקשורת מסרי לצרוך רק לא קהלל מאפשרות אלו התפתחויות 21האחרונים. העשורים בשני ובטכנולוגיות

 בתקשורת השימוש האחרון, בעשור אקטיבי. באופן התקשורתי המרחב ביצירת להשתתף אלא פאסיבי, באופן

 )אתרי יצירה ועד )בלוגים( אישי ביטוי דרך )פייסבוק( עצמית מהגדרה האישיים: מחיינו מרכזי לחלק נהפך

 לקהילה אותנו ומקרב אותנו המעצב לאמצעי התקשורת נהפכה בבד, בד וכו'(. )משחקים, ובידור אינטרנט(

 האזרחיים בחיים אקטיבית השתתפות דרך חברתית-תרבותית הבנה מפיתוח שייכים: אנחנו להן ולקבוצות

 הגישה כן, על המודרניים. בחיים מרכזיותם בשל בסיסית כזכות התקשורתית וההבנה הנגישות למיצוב ועד

 החדש. התקשורתי במרחב השתתפות ולעודד להכין הדרך את תקשורת לאוריינות בחינוך רואה ההכנתית

 22ובסקנדינביה. בבריטניה נהוגה הכנתית הגישה

 בשטח תקשורת ב. אוריינות

 תקשורת לאוריינות פורמלי חינוך
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 שלטונית ובאחריות הלימודים כניתמת כחלק וישיר, פורמאלי באופן להתבצע יכולה תקשורת אוריינות

 מדינות בכמה נהוגות ממשלתית, מדיניות פי על המונהגות נוער, ובני לילדים פורמליות לימוד תכניות ישירה.

  25נוספות. אירופאיות ומדינות צרפת בריטניה, 24אוסטרליה, 23,קנדה בהן בעולם,

 תקשורת אוריינות לקידום פורמאליות-לא מסגרות

 אורייניות יכולות לקדם יכולים הורים ,למשל פורמאליות. לא במסגרות גם מועבר תקשורת לאוריינות חינוך

 26הנצפה. על שיחה כדי תוך יזיהובטלו ביחד צפייה דהיינו, אקטיבי, (Ooioapoft) ווךית ידי על ילדיהם אצל

 אקטיבי,ה התיווך את בצעל כיצד הילדים הורי את המדריכים מידע שירותי מקימות שונות מדינות בהתאם,

 החינוך אחרים, במקרים 27תקשורת. אוריינות פורמלי, לא באופן ההורים, את מלמדים אף הזדמנות ובאותה

 ערוצי שני פועלים לדוגמא כך בטלוויזיה. כניותות תשדירים קמפיינים, דרך נעשה תקשורת לאוריינות

 כניותת ומשדרים מפיקים אשר הציבורי, esatco 5 niacapoft-ו הפרטי pat patal בצרפת, הטלוויזי

 יזיהוהטלו של סמוי לפרסום מודעות תשדיר הנה נוספת דוגמא 28תקשורת. אוריינות בנושא חינוכיות

 29קנדי.ה מפרסמיםה איגוד ידי על שהופקו צעיר לגיל תקשורת לאוריינות חינוך ותשדירי הבריטית
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 ופעילויות רב מידע מכילים אשר אינטרנט אתרי קיימים אלו, פורמליים-לא לאפיקים במקביל

 בנושא והעשרה תקשורת לאוריינות חינוך לבסוף,  30התקשורת. לאוריינות הקשורות אינטראקטיביות

  31שונות. במדינות בנושא הפועלים ארגונים בין רישות המקדמים ארגונים ידי ועל בכנסים מתבצעים

 הרעיונות את שדחף המנוע עשורים לפני כבר היו העולם ברחבי רווח מטרות ללא גופיםו אזרחית חברה ארגוני

 אתרי מידע, בסיסי יצירת כנסים, ארגון ידי על לרוב פועלים אלו ארגונים תקשורת. לאוריינות והחינוך

 כך שונות, במדינות הממלכתית החינוך כניתת בבניית מעורבים חלקם בנוסף, סדנאות. וארגון אינטרנט

 הספרדי העיתון למשל כך תקשורת. אוריינות הם אף מקדמים מסחריות וחברות ארגונים 32בקנדה. לדוגמא

nl saor התקשורת אוריינות כניתות 33הם,שלמ עיתון ליצור לגולשים המאפשר אינטרנט אתר מחזיק aoioa 

tOasp מהרגולציה כחלק 34באירופה, נוספות ובארצות בבריטניה מסחריים פרסום גופי ידי על ממומנת 

 35זו. תעשייה של העצמית

 ג. פעילות בתחום אוריינות התקשורת בישראל

 תקשורתית, אוריינות תקשורת, אוריינות כותרות: של רב מגוון תחת נופלת בישראל התקשורת אוריינות

 קטנים מיזמים של רחב מגוון הכוללת בתחום, רבה פעילות שקיימת מכיוון  תקשורת. ולימודי מדיה אוריינות

 מופיעים אינם אשר נוספים, ישראלים לפרויקטים דוגמאות בנוסף, בחסר. לוקה שלהלן הסיקור כגדולים,

 זה. במסמך נוספים בסעיפים כלולות זה, בסעיף

 החינוך משרד

 ביה"ס עבור מיועדות ואשר התקשורת מאוריינות אלמנטים הכוללות לימוד כניותת הישראלי החינוך למשרד

אולם לא ניתן היה לאתר פרטים בנוגע  37תקשורת. במקצוע מבגרות כחלק והתיכון, הביניים חטיבת 36היסודי,

 לכמות התלמידים הנחשפים לתכנים אלה בשנה.

 אלו כניותת כי נראה התקשורת, לאוריינות הנוגעות החינוך משרד של לימודיות יוזמות מספר ישנן בעוד

 לדוגמא, כאן. שהוגדרה כפי התקשורת אוריינות תחת נכללות אשר היכולות ממגוון קטן בחלק רק מתמקדות
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 2212 בשנת החלה אשר התקשוב(, )פרויקט החינוך משרד של 21-ה למאה החינוך מערכת להתאמת התוכנית

 ניידים במחשבים לשימוש מורים הכשרת הספר, לבתי אינטרנט תשתיות בפריסת כרוכה יסודיים, ספר בבתי

 אוריינות מהגדרת לחלק בהתאם 38לתלמידים. ואף השונות לכיתות אלו אמצעים וחלוקת ומקרנים,

 וכן ותקשורת, מידע טכנולוגיות ולהפעיל לגשת התלמידים את מכשירה אכן זאת ארצית תכנית התקשורת,

 בהגדרת הכלול "ההבנה" חלק על דגש שמה אינה התוכנית אולם. פלטפורמות מגוון על תוכן ליצור

 ככלי השונות במדיות שימוש ביקורתית, חשיבה תקשורתיים, תכנים של עמוקה והבנה ניתוח האוריינות:

 39התוכנית, ממהות מרכזי כחלק הנ"ל "הבנתי"ה החלק את מגדיר החינוך משרד בעוד וכו'. נכונה, לאזרחות

 נוספת דוגמא 40ויצירה. גישה מיומנויות בפיתוח הושקעו והמאמצים התקציב הדגש, מירב כי נראה בפועל

 הרשות עם בשיתוף החינוך משרד של פרויקטים בשני למצוא ניתן האוריינות בתחום מוגבלת חינוכית לפעילות

 בסרט צפייה הכוללים תיכון לתלמידי מונחים מפגשים נערכים "תעודעת", פרויקט במסגרת השנייה.

 תקשורת הלומדים מצטיינים תיכון תלמידי הנוסף, בפרויקט 41הסרט. יוצר עם נלווה דיון לצד דוקומנטרי

 של 21-ה למאה ההתאמה בפרויקט כמו אולם, 42סרטים. והפקת יצירה של ימים בחמישה משתתפים וקולנוע

 חשיבה התלמידים את מלמדים ואינם שיטתיים שאינם כיוון בחסר, לוקים אלו פרויקטים גם החינוך, משרד

 הוא. באשר התקשורת מדיום של מעמיקה והבנה ניתוח ביקורתית,

 השנייה הרשות

 בהשראת הנראה ככל 2006,43 בשנת כבר החלו תקשורת לאוריינות החינוך במאמצי השנייה הרשות מעורבות

 44הארגון. ממשימות כאחת מופיע אף התחום וקידום לתחום, בעולם רגולציה גופי כניסת של יותר רחב תהליך

  פרויקטים: מספר בעוד מעורבת השנייה הרשות לעיל, שצוינו הפרויקטים מלבד

 45בישראל; תקשורת אוריינות לחוקרי מחקר מלגות הענקת 

 כתב מדיה", "מסגרות דרך ישראלים, מחקרים הפצת גם כמו אקדמיים, ומאמרים ידע תרגום 

 46תקשורת; לענייני המוקדש הרשות מבית עת

 47;החינוך משרד עם יחד מורים, השתלמויות  
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 48החינוך; משרד עם יחד תלמידים, עבור תסריטים כתיבת תחרות  

 49החינוך; משרד עם יחד למידה, חומרי גיבוש  

 

 אקדמאים וקורסים תכניות

ישנן כמה תכניות אקדמאיות העוסקות באוריינות תקשורת. כך לדוגמא החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה 

מסלול הנקרא "חינוך לתקשורת" בתוך החוג לתקשורת, אשר מטרתו "קידום השימוש המושכל מציע 

אחת המטרות של מכון הרצוג לתקשורת, חברה  50באמצעי התקשורת בקרב ילדים ונוער דרך מחקר ומעשה".

ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב הנה הגברת אוריינות התקשורת והחשיבה הביקורתית בקרב הציבור 

קורסים אקדמאים בתקשורת, בצפייה ביקורתית  51חב, מטרה המקודמת על ידי ימי עיון ודיונים ציבוריים.הר

ובמגוון תחומים מתוך אוריינות התקשורת מוצעים גם באוניברסיטה הפתוחה, סמינר הקיבוצים, ומכללת 

 52אורנים.

   

 אוריינות תקשורת כגון:יש לציין כי ישנם פרויקטים נוספים בישראל המקדמים בין השאר 

תקשורת  אוריינות בנושא אינטראקטיביות פעילויות מגוון בו אשר לילדים פורטל 53"מחוברים", אתר

 פתחה מוחלשות, מאוכלוסיות תלמידים חינוך לקדם שמטרתה עמותה אחר", "שיעור; המותאמות לילדים

 לקהל הרלוונטיים נושאים במגוון העוסקים שיעור מערכי מציע זה פרויקט באקטואליה". "גוונים פרויקט את

 הוכשרו גוגל" של המסך "שומרי פרויקט במסגרת 54כתובים; חדשותיים מקורות על ומסתמכים הישראלי

 55באינטרנט; לבטיחות הנוגע בכל לחבריהם ומחנכים מנהיגים שישמשו כך ישראלים תיכוניסטים עשרות

 וגופים מיקרוסופט ,ישראל משטרת החינוך, משרד של היוצר מבית בטוחה," לגלישה הלאומי "היום פרויקט

 הקשורים נושאים במגוון והוריהם לתלמידים הרצאות העברת כולל אשר ,נוספים ומסחריים ממשלתיים
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 בנושא לימוד תכניות מגוון מציעים רווח מטרות-ללא ארגונים 56;ועוד יוצרים זכויות ברשת, והוגנות לבטיחות

 57מבוגרים. לאזרחים תקשורת אוריינות

 בישראל תקשורת לאוריינות חינוך בביסוס שיקולים

 אפקטיביות

 מהותית, השפעה על מצביע מדעיים, במחקרים שנבדק כפי בתחום, העולמי הניסיון האם להעריך חשוב

  אפקטיבית. אכן היא התקשורת אוריינות האם כלומר, – הצופים של הצריכה בהרגלי וחיובית מתמשכת

 של ופעילויות נטיות מגוון על התקשורת אוריינות השפעת את למדוד מנת על בעולם נעשו רבים מחקרים

 של אלמנטים שילבה אשר שנה בת פורמאלית כיתחינו תוכנית של השפעתה את מדדו ופרוסט הובס הצופים.

 יכולות על המעידים שונים במדדים השתפרו בתוכנית השתתפו אשר תלמידים כי ומצאו תקשורת, אוריינות

 ציון )כאשר תקשורת אוריינות המודד סולם בין קשר מצא נוסף מחקר 58יותר. גבוהות תקשורת אוריינות

 ככל בעתיד: כן לעשות בנטייה או בהווה ועישון יותר( גבוהה תקשורת אוריינות יכולת פירושו גבוהה

 התמקד אשר אחר, במחקר 59בעתיד. יעשן או מעשן שהנדגם הסיכויים ירדו כך יותר, גבוהה בסולם שהתוצאה

 מפגשים עשר-דאח בת תקשורת אוריינות תכנית הגוף, של עצמית תפיסה על התקשורת אוריינות השפעתב

  60נוער. בני בקרב עצמי גוף דימוי סביב הדאגה ברמת משמעותית להפחתה הביאה

 ליוינגסטון, בפועל. תקשורת אוריינות תכניות השפעת לגבי ודאות חוסר של רבים תחומים ישנם מנגד,

 בהקשר תקשורת באוריינות העוסקים רבים שבמחקרים כך על ביקורת מותחת בתחום, החוקרות מחשובות

 דבר הפרסומת, להשפעת הילדים גיל בין לקשר בנוגע מכריעות שאלות נשאלות לא לצעירים, פרסום של

 בשירות תקשורת באוריינות העוסקים מחקרים 28 סוקר אשר אחר במאמר 61.המחקרים תוצאות על המשפיע

 מספק אינו שנסקר המחקרים גוף כי נטען ועוד(, ממכרים, חומרים אלימות, גוף, )דימוי הבריאות קידום

 מספק אינו וכן תקשורת, לאוריינות חינוך בעקבות ממשי גישתי( משינוי )בהבדל התנהגותי לשינוי אינדיקציה

 62שלא. אלו לעומת כיעילות עצמן מוכיחות אשר תקשורת אוריינות ללימוד התוכניות אופי לגבי אינדיקציה
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 פורמלית:-לא תקשורת לאוריינות הנוגעים יםיאמפיר במחקרים מובהק חסר ישנו כי לציין חשוב לבסוף,

 כן, כמו .קוריקולריות-חוץ חינוכיות ותוכניות אינטרנט אתרי רלוונטיות, טלוויזיה תכניות של האפקטיביות

 על זה מסוג חינוכית התערבות ויעילות והשפעת מבוגרים, של בהקשר התקשורת אוריינות תחום נחקר לא

  זאת. גיל קבוצת

 ביסוס אין זה בשלב אך תקשורת, באוריינות הגלום טנציאלולפ אמתיות אינדיקציות ישנן כי נראה לסיכום,

 ראוי כי סבורים איננו כן, על ויעדים. הקשרים במגוון תקשורת אוריינות תכניות יעילותל ביחסמספק  מחקרי

 הטלוויזיה עולם עם להתמודדות ראשוני פתרון כעל לא ואפילו יחיד, פתרון כעל תקשורת אוריינות על להמליץ

  החדש.

 

 האזרחית האחריות והגברת ממשלתית רגולציה-דה

 אוריינות את התופסים יש אחד, מצד המדינה. ידי על תקשורת לאוריינות החינוך קידוםב נוסף שיקול ישנו

 נקודת פי על 63.כולה האזרחית החברה ושל הבודד הצופה של (poemrpwopme) להעצמה כאמצעי התקשורת

 ויכולות כלים של הנגשה ידי על האזרחית האוטונומיהו החופש את מעצימה התקשורת אוריינות זו, מבט

 או רלוונטי תוכן בצריכת אישי באופן גם עצמם: את לממש התקשורת צרכניל מאפשריםה תקשורתיות

 אמצעי בין אקטיבית והתניידות דעות הפצת תוכן, יצירת תוך דמוקרטית, במדינה םאזרחי בתור וגם מעניין,

  שונים. תקשורת

 בפנייה הרואה יותר, ביקורתית נוספת, גישה קיימת להעצמה ככלי תקשורת באוריינות הדוגלת הגישה מול אל

 (.wpiemmisisisnoesmm) לאזרח מהמדינה אחריות העברת של יותר גדול תהליך חלק התקשורת אוריינות אל

 האחריות את מעצמה משילה המדינה שדרכם ליברליות, ואני בחברות רגולטוריים מהלכים כולל זה תהליך

 ,לכן 64עצמם. ולאזרחים ממשלתיים-לא לגופים זו אחריות ומעבירה אזרחיה ביטחוןלו לרווחה הישירה

 בנושאים חינוך ידי על למשל לעצמו, לדאוג האזרח יכולת את ולטפח לעודד במטרה בכוחה משתמשת המדינה

 את להפוך נוטה )לאזרחים( למטה )הממשל( מלמעלה אחריות העברת של זה מהלך 65תקשורתיים. או כלכליים

 נטל את להעביר ובכך מארגונים( וכחלק לבד ופעולותיהם בחירותיהם ידי )על רגולציה לאוכפי האזרחים

 בעבר אם לדוגמא,  66לכתפיהם. - רגולציה ידי על רק המרוסנים מסחריים מגופים פגיעה כגון – הסיכון

 וקידום רגולציה-דה המסחריים, התוכן ספקי על מוטלת הייתה פוגעני תוכן מפני ילדים על להגן האחריות
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 כי טוען וויליאמס 67עצמם. ולילדים למחנכים להורים, האחריות נטל את להעביר עלולים התקשורת אוריינות

 לאוריינות החינוך על הסתמכות הכלכלי: בתחום לאזרחים האחריות העברת על מכותסתבה בעיתיות ישנה

 פועל אינו שהאדם כיוון מטעה, ואף רצויה איננה אחראית שלטונית כלכלית ברגולציה לדבוק במקום כלכלית

 68ונכונה. רציונלית בצורה ולפעול להסיק לו המאפשרים ומידע ידע בעל הוא כאשר גם רציונלית בצורה

 תקשורת, לאוריינות חינוך עברו אשר אלו בקרב ממשי התנהגותי לשינוי אמפיריות בהוכחות רהחס לאור

 גם רלוונטית הכלכלי במישור לאזרח האחריות שבהעברת הבעייתיות בדבר וויליאמס של וטענתו ייתכן

  טלוויזיוני.-התקשורתי למישור

 רגולציה חשבון על באה התקשורת אוריינות הטמעת האם דהיינו, הערכית, השאלה עם להתמודד יש בנוסף,

 משיח כחלק שלא - עצמה תקשורת באוריינות הדנים אקדמאים בחוגים רצוי? זה מהלך האם כן, ואם מגוננת,

 גם כך 69העצמה. של ככלי התקשורת אוריינות מצטיירת – לאזרח האחריות והעברת הציבורית המדיניות

 72ליוינגסטון אולם 71תקשורתי. תוכן ספקי ידי ועל 70האירופאי האיחוד ידי על התקשורת אוריינות מוצגת

 כחלק לאזרח, אחריות להעברת ככלי מתפקדת כן התקשורת אוריינות כי כך על מצביעים 73אחרים וחוקרים

 טוענת למשל כך העצמית. הרגולציה וצמצום רגולציה-דה של יותר רחבה ליברלית-ניאו מאסטרטגיה

 אוריינות לקידום הנוגע בכל רבה אחריות mocmo התקשורתי לרגולטור בה – בבריטניה שהמצב לוינגסטון

 74התקשורת. אוריינות דרך לאזרח האחריות להעברת דוגמא מהווה ,SMVA-ה תחת ובאירופה, – תקשורת

  פנים: לשתי משתמעות אינן אשר במילותיה,

 ]התקשורת, צרכני של והמודעות הידע שהרחבת משום מדינית-הציבורית באג'נדה בולטת התקשורת אוריינות

 הרגולציה לצמצום לגיטימציה מתן ידי על הכלכלית התחרות מטרת את כמקדמת נתפסת אוריינות[ דרך

 כנגד ]לכאורה[ מאזן כוח מעניין, באופן מציעה, אף התקשורת[ [...]אוריינותeme-nmrm] מלמעלה שמאורגנת
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 של התוצאה( במבחן נבדקת נדירות )שלעיתים ההבטחה ידי על התעשייה של[ ]האינטרסים של זו העדפה

  75קלאסית. ליברלית-ניאו טענה בקצרה, לציבור. 'העצמה'

-הדה האג'נדה בידי כלי רק אינה ובאירופה בבריטניה התקשורת אוריינות כי נראה ועמיתיה, ליוינגסטון פי על

 רגולציית ,SMVA-ה על גם מצביעים אחרים חוקרים זאת. אג'נדה להצדיק משמשת אף אלא רגולטורית,

 של בתחום רק לא רגולציה-דה מקדמת אשר לדירקטיבה דוגמא בתור החדשה, האירופאית התקשורת

 בזהירות, להעשות צריכה בישראל התקשורת אוריינות שהטמעת היא הדבר משמעות 76.תקשורת אוריינות

 והתקשורת. הטלוויזיה שוק על הרגולציה ואישוש חיזוק תוך

 ממשלתית ידיים משיכת מהווה אינו יאומץ, באם זה, מאמר במסגרת המוצע הטלוויזיונית הרגולציה מודל

 לשוק אכיפה, רגולציה בצורת ממשלתית, מעורבות תחזור כאן, המוצעת הרגולציה בעזרת הציבורית. מהזירה

 פי על בישראל, התקשורת אוריינות הטמעת במקביל, בפרט. באינטרנט הטלוויזיה ולשוק בכלל, הטלוויזיה

 ביקורתית לחשיבה  וחינוך לימוד ידי על האזרח, והעצמת התפתחות את תאפשר להלן, המוצעים הקווים

 כזאת האזרחים, של אמיתית העצמה תתאפשר כך יותר. רחבות טכניות ויכולות יותר גבוהה מודעות יותר,

 הבודד. האזרח של והתפתחותו יכולתו בביסוס והן האזרחים כלפי המדינה אחריות בביסוס הן המלווה

 תכניות פעולה – התקשורת אוריינות ד. קידום

וחקיקתית,  מובאת  רגולטורית במסגרת התקשורת אוריינות את לקדם ניתן כיצד יותר טוב להבין מנת על

 כאן סקירה קצרה של מספר תכניות לקידום אוריינות התקשורת ברמה המדינתית. 

 המלצות הוועדה האירופאית

-ב כבר תקשורתית-הדיגיטלית מדיניותו של מרכזית כמטרה התקשורת אוריינות את זיהה האירופאי האיחוד

 (European Commission) האירופאית הוועדה כי נקבע בדירקטיבה .AVMS-ה מדירקטיבת כחלק ,2007

 האירופאיות במדינות התקשורת אוריינות רמת אודותעל  שנים לשלוש אחת האירופאי לפרלמנט תדווח

 לעסוק השונים האירופאים והגופים המדינות על לחץ מפעילה בדירקטיבה הכלולה הדיווח דרישת 77השונות.

 התקשורת. אוריינות את ולקדם
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האם אפשר להוריד את החלק  :[S1]הערה

הפרק של הזה? אמרנו שצריך לקצר את 

אוריינות תקשורת והתת פרק הזה נראה לי 

 קצת פחות חשוב...



המלצות לדרכי פעולה במגוון תחומים שיביאו  של סדרה ובו מסמך האירופאית הוועדה פרסמה 2007-ב

לקידום אוריינות התקשורת באירופה. בכל תחום פורטו מספר צעדים לקידום התחום, וכן נתנו דוגמאות 

 78ספציפיות )אשר אינן מובאות כאן( אשר מדגימות צעדים אלו.

 מדיניות ופיתוח עיצוב

 יעילה תהיה אשר תקשורת אוריינות בנושא ציבורית מדיניות ליצור הנה בתחום זה הכלולים הצעדים מטרת

  לבצע: שיש המעשיים הצעדים לאפשרה. מנת על הדרושים והידע הרקע ייצור ידי על וזאת ורלוונטית,

 בחברה; התקשורת אוריינות לרמת מדדים פיתוח 

  קידום מחקר ברמה המדינתית והאירופאית הנוגע לאוריינות תקשורת, רישות בין ארגונים

 העוסקים בנושא, ועידוד הקמת מכוני מחקר שיעסקו בנושא; 

 ;פיתוח מדדי איכות לשירותי ומוצרי תקשורת 

 אירופאית;-עידוד רישות בין גופי הרגולציה האירופאים ברמה המדינתית והכלל 

 מיזמים וארגוני אוריינות תקשורת אירופאים; עידוד רישות בין 

 

 חדשנות טכנולוגית

מטרת מגוון צעדים אלו היא להביא להטמעת השימוש בטכנולוגיות חדשות בקרב הציבור, להביא לשימוש 

 נכון, ביקורתי וחכם בטכנולוגיות אלו, ולעודד צמיחה כלכלית.

 חדשות, תוך השמת דגש על שימוש נכון  הובלת קמפיינים אשר יעודדו שימוש בטכנולוגיות תקשורת

 וביקורתי בהן;

  עידוד יצירת תוכן איכותי הנוגע לאוריינות תקשורת באמצעים שונים, ועידוד הצריכה והשימוש

 בתכנים;

 רגולטורי הנוגע לשימוש בתוכן המוגן בזכויות יוצרים במטרה לאפשר  שימוש -יצירת דיון חוקתי

 אוריינות התקשורת ביתר קלות;בתכנים אלו כחלק ממיזמי חינוך ל

  קידום זכויות ומעורבות אזרחים בשוק התקשורת על ידי עידוד הקמת איגודי צופים ומתן כוח רב

 יותר לנציגי האזרחים במסגרת רשויות וגופים ממשלתיים הנוגעים בתחום;

 

 יצירתיות

 את לקדם ובכך התקשורת, אוריינות בהגדרת הכלול היצירתי הפן את לקדם הנה זה המלצות מכלול מטרת

 במדיום המתקיים בשיח ולהשתתף תוכן ולשתף ליצור יכולתם ואת האזרחים של היצירתיות היכולות

  וונן.המק
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 גורף באופן יפנו ואשר התקשורת בתחום ויצירתיות יצירה המעודדות ופעילויות יוזמות קידום 

 הצעיר; לקהל

  וארגונים אירופאים העוסקים באוריינות תקשורת, וכן קידום הרישות ושיתוף הפעולה בין מרכזים

 ;קידום הנראות של מרכזים אלו על מנת להנגיש את שירותיהם לחתך אוכלוסייה רחב

 משק בין תעשיית המדיה למרכזים חינוכיים, ה במסגרת חינוכית על ידי יצירת מקידום יצירת מדי

נוכית, והקמת מערכת שתעזור לבתי ספר יצירת מדריכים ותכנים הנוגעים ליצירת מדיה בסביבה חי

 תקשורתי במסגרת הלימודית;-אירופאיים להטמיע את השימוש הטכנולוגי

 

 אקטיבית והמרחב הציבורי אזרחות

אזרחות אקטיבית ומעורבות בתחום המדיה  נועדו לקדם זו בקטגוריה האירופאית הוועדה המלצות

 והתקשורת, המתאפשרים על ידי פיתוח המיומנויות שאוריינות התקשורת מאפשרת את יצירתן. 

 תקשורת הקשורים לאוריינות נושאים בנוגע למגוון ציבוריתה מודעותה הובלת קמפיינים לעיצוב; 

 קידום מסגרות  בחברה, התקשורת בתפקיד לדון אזרחים יוכלו בהן ופורומים מסגרות יצירת

 ;קיימות וקידום נראותן

 ,על מנת לשמר ולקדם את  עידוד השימוש ביצירות אירופאיות במיזמי אוריינות התקשורת השונים

 ;המורשת התרבותית האירופאית

  דיון וניתוח של מסרים תקשורתיים מסחריים על ידי קידום אירועים ופעילויות שבמרכזן ניתוח

 ; התנהגות של גופים המעורבים בתעשייה קודי הנגשתמסרים אלה, ביקורתי של 

 רגולציה ורגולציה עצמית -קידום דיאלוג ושיתופי פעולה בין שחקנים שונים בנוגע לרגולציה, קו

בשוק התקשורת, על ידי הנגשת קודים אלו לכלל הציבור ועידוד מעורבות אזרחית בתהליך גיבוש 

  ;הקודים הללו

  

  חינוך

כים בחינוך הכשרה מקצועית למורים ומדרי הנה האירופאית, הוועדה פי על זה, צעדים מכלול מטרת

 תקשורת.לאוריינות 

  תקשורת על ידי כתיבת תכנית לימודים עבורם, פיתוח אוריינות קידום הכשרת מורים בתחום

 ;וד ורישותחומר לימ

 הנראות של מיזמים  קידום אוריינות התקשורת באמצעי התקשורת השונים, על ידי הגברת

 ;קיימים, מתן תמריצים למיזמים חדשים ויצירת קשרים ושיתוף פעולה בין מיזמים קיימים

 ;עידוד הטמעת אוריינות התקשורת בתוכנית הלימודים הבית ספרית 

 פורמלי גם כן, על -הבטחת חינוך ולמידה של אוריינות התקשורת בכל שלבי החיים ובחינוך הלא

 רישות בין מיזמים קיימים והגברת נראותם.ידי מימון מיזמים, 



  

CommissionKnight  והמלצותיה של רנה הובס 

( Informationגופי תקשורת, מדיניות ואזרחים על מנת לדון בצרכי המידע והתקשורת ) 17התכנסו  9-2228-ב

פי של הוועדה ח הסו"הדו 79של הקהילה האמריקאית בעידן הדיגיטלי ולהמליץ על צעדים לסיפוק צרכים אלה.

 80תקשורת:ר לאוריינות כולל שלוש המלצות הנוגעות באופן ישי

 ;שילוב חינוך לאוריינות התקשורת בלימודים בכל הרמות והגילאים 

  ,מימון ותמיכה של פעילות חינוכית והדרכתית לאוריינות תקשורת, עם דגש מיוחד על קהל מבוגר

 ספריות;בבמרכזים קהילתיים ו

 כנית אשר תעודד מעורבות של צעירים בפיתוח היכולות הדיגיטליות והתקשורתיות של הרצת ת

 קהילותיהן וסביבתם על ידי הדרכה, התנדבות, עבודה בתשלום, ועוד. 

בעקבות המלצות ועדת נייט, פרסמה רנה הובס, ממובילות תחום אוריינות התקשורת בעולם, מסמך המכיל 

לארבע קטגוריות, שמטרתן קידום חזון אוריינות התקשורת הגלום  עשר המלצות קונקרטיות, המחולקות

קידום מיזמי אוריינות תקשורת קהילתיים, פיתוח שותפויות להכשרת מורים; פיתוח  81בהמלצות הוועדה:

מחקר והערכה של אוריינות תקשורת ובפרט פיתוח מדדים ותיעוד אסטרטגיות לימוד אפקטיביות של 

קשר להורים, נראות ושילוב בעלי עניין כגון תעשיית הבידור, צעירים, אנשי אוריינות תקשורת; ביסוס 

 תקשורת, טכנולוגיה חינוך ועובדי מדינה.

 המלצות ועידת אונסק"ו בפריז

-סוכנות אונסק"ו הנה אחד מהארגונים המובילים בקידום אוריינות התקשורת בזירה הבין לאומית. כבר ב

הסוכנות, פורסמה הצהרה אשר קראה לחינוך ולימוד אזרחים על אודות , בכנס בין לאומי שארגנה 1982

, בכנס שארגנה הסוכנות בפריז, נפגשו מומחים כדי לדון בחינוך לתקשורת ומדיה. 2227-ב 82תקשורת ומדיה.

יתוח פ 83הצעות לקידום חינוך לתקשורת, אשר חולקו לארבעה תחומים: 12כחלק מסיכום הכנס, הוצגו 

תקשורת עבור כל מסגרות החינוך; הכשרת מורים והעלאת המודעות לגורמים בעלי עניין כניות חינוך לת

נוספים בדגש על משפחות, גורמי תקשורת מקצועיים, רגולטורים; פיתוח מחקר והפצתו וקידום שיתוף פעולה 

 בין לאומי לקידום אוריינות תקשורת.

 עבודה תכנית - בישראל התקשורת אוריינות ה. קידום
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קיצרתי את פירוט ההמלצות  :[S2]הערה

של שני אלה. האם להשאירם כך או אולי 

ר להסתפק רק באזכור שלהם בהערת \אפ

 שוליים?



כניות לקידום אוריינות תקשורת שהוצגו לעיל מספקות מסגרות רחבות לפעילות. כיוון שהן הוצאו הת

וקה במסגרות בין לאומיות )או, במקרה של ועדת נייט, במסגרת לאומית אשר הנה מגוונת במהותה בשל החל

י בכל מדינה (, תכניות אלו לא מספקות הצעות המותאמות למצב הפרטנמקומית של ארצות הברית-הפדרלית

 ומדינה, אלא רק קווים כלליים ליישום.

 המגמות את המצב הקיים בישראל,את  בחשבון לקחת צריכה בישראל התקשורת אוריינות לקידום תכנית

הישראלי. על כן, הצעתנו לקידום אוריינות התקשורת בישראל מכילה, לצד  התרבותי המרקם אתו בו הנפוצות

ות שהוצגו, גם המלצות נקודתיות המותאמות למצב הישראלי ולרגולציה מגוון המלצות הכלולות בתוכני

 .במסמך זה הרחבה יותר שאותה אנו מקדמים

כנית ה מספר צעדים והמלצות. בנוסף, התכנית המוצעת מורכבת מארבע קטגוריות, אשר כל אחת מכילהת

 מכילה תעדוף מובנה בין הקטגוריות השונות, כפי שניתן לראות בתרשים הבא:

 

 

 

 יותר גבוה המתועדפות הקטגוריות זאת, עם במקביל. הללו קטגוריותה את כל לקדם ודרוש, רצוי ואף ניתן,

 האחרות הקטגוריות של אפקטיבית לפעילות ונדרשות אסטרטגיות, בסיסיות יותר, חשובות יותר מבחינה הינן

 .זמן לאורך

 מדיניותא. 

 כן, על בישראל. התקשורת אוריינות לפיתוח היסוד אבני את מהווים זאת בקטגוריה הכלולים הצעדים

 את המגדירים צעדים היותם מטבע המוצעות. הקטגוריות שאר לקידום קריטי ואף הכרחי מימושם הינו צעד

 קבלת מצריכים כאן המוצעים הצעדים התקשורת, אוריינות בפיתוח האסטרטגי הכיוון ואת המדיניות

  כוללת. מדיניות וקביעת חזון קביעת חקיקה, ואורגניה: הממשלה ברמת ופעולה החלטות



 מחקר על בהתבסס ,... בפרק המתוארות העיקריות מלצותהמה אחת הנה מאוחד תקשורתי רגולטור הקמת

 השנייה, הרשות של תפקידיהם בין ישלב המאוחד הרגולציה גוף 84לדמוקרטיה. הישראלי המכון של מדיניות

  אלקטרונית. תקשורת על האמונות התקשורת ממשרד ופונקציות רגולטוריות ולווין לכבלים המועצה

 רעיון אינו צעד זה המאוחד. התקשורת רגולטור של מרכזית כמטרה יוגדר התקשורת אוריינות קידום מוצע כי

 הרגולטור ,BAI הבריטי, הרגולטור אופקום, ביניהם מערביים, רגולציה גופי במספר כיום ממומש והוא חדש,

 אחת את התקשורת באוריינות רואה כבר השנייה הרשות 86האוסטרלי. רגולטור ,ACMA-ו 85האירי,

 באמצעות הסמכה מפורשת ולא הקיים, החוק של פרשנות על בהתבסס זאת אולם 87החשובות, ממשימותיה

 לפעולות יותר רחבה לגיטימציה תיתן הרגולטור של רשמית כמטרה התקשורת אוריינות הגדרת 88בחוק.

 מרכזיותו. את ותבטיח בנושא

 אוריינותריכוז הפעילות והמידע על אודות  על האחראי המרכזי הגוף את יהווה המאוחד הרגולטור בנוסף,

  תקשורת.

 החינוך במערך התקשורת אוריינות קידום על האחראי הממשלתי הגוף יהיה *( סעיף )ראו החינוך משרד

 לגופים אחריות להאציל יוכל אשר הרגולטור, של באחריותו יהיו האוריינות בתחום הפעילויות שאר הפורמלי,

  לצורך. אחרים בהתאם

 חינוךב. 
 הנמוכה בעדיפות נמצאת החינוך שקטגוריית למרות כן, על חינוכי. אקט הנה במהותה התקשורת אוריינות

 הכלולים והצעדים ביותר, החשובה המשמעות בעלת היא ההנגשה(, קטגוריית עם )יחד הקטגוריות מבין ביותר

  ודרכים. צורות במגוון תקשורת לאוריינות החינוך את ולאפשר לתמוך מטרתם הקטגוריות בשאר

 ובעדכונה, הפורמלי החינוך של והתוכן המסגרת בתכנון אחרת או כזאת מעורבות תהיה לרגולטור כי ראוי

הפעולה בין הרגולטור המאוחד שיתוף  כי מוצע שתפיק פעילותו המחקרית. ולמסקנות לממצאים בהתאם

 השונים. המשרדים משני נציגים בראשות ועדה ידי על ומשרד החינוך יתואם

 הלימודים בתכנית חובה כמקצוע תקשורת אוריינות

 אוריינות לקידום אחריות תהיה החינוך למשרד גם המאוחד, התקשורתי הרגולטור מלבד שצוין, כפי

 יסודי, – הישראלים הספר בבתי חובה חינוך תכנית החלת בישראל. הפורמלי החינוך בתחום התקשורת

 שתאפשר גבוהה, תקשורת אוריינות ביכולת יחזיקו בישראל הבאים שהדורות תבטיח, ותיכון ביניים חטיבת

 זה. עידן של העבודה ושוק הטכנולוגית בסביבה קלות ביתר להשתלב להם

                                                           
84
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 89הפורמלי: החינוך במסגרת תקשורת ללימודי גישות שתי בין הבחנה לבצע נהוג האקדמאי בשיח

 מדיה לימודי (Media Studies) לדוגמא, עצמאי מקצוע במסגרת התחום להוראת מתייחסת( 

 אקדמאית(; כתוכנית או בגרות כמקצוע

 הלימודים תכנית ולרוחבה של לאורכה מדיה (Media Across the Curriculum) ת מתייחס

 ולא אחרים, במקצועות הנלמד מהחומר כחלק ותקשורת מדיה לימוד של אלמנטים לשילוב

 עצמאי; מקצוע מלימודי כחלק

 על תיפול זאת משימה בישראל. החינוך למערכת כמועדפת הללו הגישות מן אחת על להצביע אינה מטרתנו

 שלישית, שגישה אף ייתכן החינוך. משרד עם המאוחד הרגולטור מעבודת כחלק ומחקר, חינוך אנשי כתפי

 להמשיך הנבחרת הגישה על כי לזכור חשוב אולם ביותר. הנכונה הינה הללו, הגישות שתי בין המשלבת

 חדשים ואתגרים חדש מידע התלמידים בפני להציב מנת על ספרי, הבית הלימוד שנות לאורך ולהתפתח

 התקשורתית לאורך זמן. למציאות מקיף באופן ולהכינם

 בנפרד, שנלמד חובה כמקצוע כלומר מדיה", "לימודי במסגרת נלמדת אינה התקשורת כיום, אוריינות

 זאת, עם  90ודנמרק. אנגליה אוסטרליה, קנדה, ביניהן מתקדמות, מערביות מדינות של הלימוד בתוכניות

 Media) הלימודים תכנית של ולרוחבה לאורכה אלה במדינות לימוד כמקצוע משולבת המדיה אוריינות

Across the Curriculum) ותיכוניות יסודיות-על במסגרות תלמידים בנוסף, חובה. כמקצוע נלמדת כן ועל 

 לבגרות התקשורת מקצוע לבחירת בדומה נפרד, כמקצוע מדיה" "לימודי ללמוד לבחור יכולים אלה במדינות

 אשר מהגורמים רבים כי עולה 2011-ב האירופאית הוועדה של (consultation) מהיוועצות כי יוער 91בישראל.

 על 92הלימודים. בתוכנית נפרד חובה כמקצוע התקשורת אוריינות את ללמד יש כי טענו בהיוועצות השתתפו

 נלמדת כן היא שונות, מערביות במדינות נפרד חובה כמקצוע נלמדת אינה התקשורת אוריינות בעוד כן,

 את לעגן הצעתנו נפרד. כמקצוע ללימודה דחיפה ישנה כי נראה ואף אחרים, מקצועות במסגרת חובה כמקצוע

 במדינות הנהוג מן סוטה אינה כן, אם הישראלית, הלימודים בתוכנית חובה כמקצוע התקשורת אוריינות

 רבות. מערביות

 לשימוש מיומנויות המקנים טכנולוגיים-הטכניים הלימודים בין הבחנה חלה רבות לימוד כניותבת במקביל,

 המדיה לימודי לבין ,(Information and Communication Technology, ICT) שונות וטכנולוגיות במכשירים

 מזכירה זו חלוקה כי )יצוין השונים המדיומים של הערכהו הבנה, בניתוח, יותר ממוקדים אשר התקשורת, או

 תכנית בבניית "הבנה"(. מול אל ו"יצירה" "גישה" התקשורת: אוריינות הגדרת חלקי בין החלוקה את
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 יכללו התקשורת באוריינות הקשורים האלמנטים כלל כי להקפיד החינוך משרד על הספר, לבתי הלימודים

. חדשות לימוד תכניות של עומקןל מוטמעת (ICT-)ה שונות ותוכנות טכנולוגיות עם והיצירה העבודה בעוד בה.

 הגישה מיומנות גם כי להקפיד יש החינוך משרד של 21-ה למאה החינוך מערכת להתאמת תכניתב לדוגמא,

 סקר כי זה בהקשר לציין ראוי  הלימודים. בתכנית תלמד התקשורת למסרי והמודעת המפוכחת הביקורתית,

 מושם לא בישראל כי מצא אונסק"ו, סוכנות עבור 2221-ב שנעשה לתקשורת ספרי-הבית החינוך על אודות

ומאפייניו  תמריציו התקשורת, לשוק הנוגע בכל ביקורתיים תקשורת לצרכני התלמידים הפיכת על דגש

 בתוכניות שיכללו לוודא ויש התקשורת, אוריינות בבסיס ונמצאות נחוצות כאלו מיומנויות 93הכלכליים.

  הפורמאליות. הלימודים

רוב הדרכים מובאות  תקשורת. אוריינות נוספות ללמד רבות דרכים ישנן חובה, לימודים תכנית להחלת בנוסף

 כחלק בישראל, תקשורת אוריינות של ומדדים מחקרים בסיס על לעשות יש תעדופן את אולם במסמך זה,

 המאוחד. הרגולטור מעבודת

 תקשורת לאוריינות שירות המדיה הציבורי כפלטפורמה

 ששירותיו יהפכו לרלוונטיים כך כזכור, הצענו במסמך זה, להפוך את השידור הציבורי לשירות מדיה ציבורי,

שירות המדיה הציבורי החדש, רשות המדיה  את להפוך יש זה משינוי כחלק הממוצע. הצופה עבור יותר

 לימודיים תכנים לשידור הציבורית )רמ"א(, ואת גוף השידור הציבורי הקיים, רשות השידור, לפלטפורמות

 אשר לימוד ותוכניות סרטים, משחקים, עיתונאיים, פאנלים לילדים, סדרות התקשורת: אוריינות בנושא

 הנגישות אלה, בפלטפורמות השימוש התקשורת. אוריינות על אודות הצופים קהל את ולחנך להשכיל מטרתן

 הלימוד בכיתות הנעשה את העמקת רק לא אפשר, אשר תתקשורת לאוריינות חינוךה את קידום תאפשר לכל,

  .בוגרים ואזרחים של הורים יותר רחב השפעה על קהל אף תקדם אלא ספריות,-הבית

 הגדרת ידי על שינויים אלה ברשות השידור ורשות המדיה הציבורית היא לקדם ביותר הנכונה הדרך כי נראה

 הגופים הללו על יחולו לפיהם תקנים החלת וכן העיקריות, ממטרותיהם כאחת התקשורת לאוריינות החינוך

 התקשורת. לאוריינות שיוקדשו שידור ושעות מקומית הפקה מכסות

 התקשורת אוריינות בקידום והמסחרי רווחי-הלא המגזר שיתוף

זילנד, בריטניה, -ניו ביניהן מדינות, במספר תקשורת אוריינות בקידום חשוב נדבך מהווה המסחרי המגזר

 למודעות בקמפיינים ומיקרוסופט גוגל כמו חברות של מעורבותן שמעידה כפי בישראל, ואף 94ארה"ב וקנדה,

  אינטרנטיים. בנושאים ציבורית

למשל, שמעורבות כזאת  –יש לציין כי ישנם טיעונים כנגד מעורבות מסחרית בחינוך לאוריינות תקשורת 

הפעלת רגולציות קשות יותר על פרסום -מקורה במוטיבציה לקידום ופרסום עצמי, או כמהלך התומך באי
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מאפשרת, בעזרת כספי המגזר אולם, מעורבות של גופים אלו נהוגה במדינות רבות בעולם ו 95בתקשורת.

 של (cmmiaieoesmm) מהתייעצותהעסקי, חשיפה נרחבת של אוריינות התקשורת לאזרחים. כך לדוגמא, 

 המשיבים מהארגונים רבים כי עלה באירופה תקשורת אוריינות גופי של רב מספר עם האירופאית המועצה

 פסלו לא הם אך והתקשורת, הבידור מתעשיית פרטיים גופים ידי על תקשורת אוריינות במימון בעיתיות זיהו

 מגורמי מימון כי הדגישו הארגונים משולב. פרטי-ממשלתי במימון תמכו אף מהם ורבים הסף, על שכזה מימון

 96.נאותות לא הטיות למנוע מנת על מרבית שקיפות תוך להיעשות צריך פרטיים תעשייה

 למעורבות שיביאו מנגנונים מגוון יחקור ויבדוק המאוחד בישראל התקשורתי הרגולטור לאור זאת מוצע כי

בישראל תוך כדי הקמת מנגנונים אשר יספקו  התקשורת אוריינות מגזר העסקי בקידוםה של ובונה אקטיבית

  שקיפות וימנעו הטיות.

 ציבוריים ארגונים מחקר, מכוני רווח, מטרות ללא ארגונים של ומעורבותם הקמתם את לקדם יש במקביל,

 רבים ארגונים פועלים ובאוסטרליה בקנדה בארה"ב, באירופה, התקשורת. אוריינות בתחום שונים ואיגודים

 זאת, לעומת בישראל, בנושא. העיסוק את מרחיבים ובכך תחומיה, מגוון על התקשורת, אוריינות לקידום

 מכיוון בנוסף, זה. במגזר נוספת עשייה לעודד וצורך מקום ויש יחסי, באופן כאלו ארגונים מעט קיימים

 לאתגר באפשרותם יש מסחריים, משיקולים מונעים ואינם המערכת מתוך פועלים אינם אלו שארגונים

 באופן ולהצביע ומסחריים, ממשלתיים גופים ידי על נעשית שהיא כפי התקשורת אוריינות לימוד את ולהעמיק

 ולא מאזן גורם מהווים כן, עם רווחיים, הלא הגורמים אלו. בתוכניות והטיות פערים על מצונזר ולא ברור

 )הזנחת שלטוניים אינטרסים שבו התקשורת, אוריינות תחום בלימוד מאוד נחוצים כן ועל אינטרסנטי,

 פיתוח הכוללים פרויקטים מימון-אי )למשל, ומסחריים לדוגמא( בחדשות, הביקורתית הצפייה מיומנות

 ובהיקפו. הלימוד באיכות לפגוע יכולים בפרסומות( ביקורתית לצפייה מיומנות

 מחקרג. 
 יותר נמוכה בעדיפות נמצאת בישראל תקשורת אוריינות לקידום העבודה בתוכנית הבאה הקטגוריה

 מטרת יחסית. גבוהה בעדיפות ממוקמת היא כן ועל ואסטרטגית רבה חשיבותה אך המדיניות, מקטגוריית

 האוריינות קידום את מושכל באופן לכוון הרגולטור יוכל בעזרתו אשר ידע גוף לייצר היא זו קטגוריה של העל

 של אחריותו בתחום תהיה זו קטגוריה קידום כן, על שונים. פרויקטים בין ולבחור בישראל התקשורתית

 שייווצר. הידע את ויטמיע ינתח ירכז, אשר המאוחד, הרגולטור

 בחברה. התקשורת אוריינות לרמת מדדים פיתוח

 ועתידיים קיימים פרויקטים של הערכה יסייע למאמצי הציבור של התקשורת לאוריינות במדדים שימוש

 התוצאות את מניבים אינם אשר פרויקטים ובסגירת הרחב, בציבור התקשורת אוריינות בשיפור העוסקים

  הרצויות.
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 אופקום מדדים: או מודלים פיתחו ואשר תקשורת אוריינות במדדי עוסקים אשר גופים מספר ישנם

(Ofcom,) יהיה ניתן להערכתנו כי יוער 99האירופאית. ולבקשת הוועדה 98אונסק"ו, 97הבריטי, הרגולטור 

 זה עניין לבחון הרגולטור על אך חדש, מדדים סט לפתח במקום בישראל, לשימוש אירופאים מדדים להתאים

 שמחלקת תקשורת אוריינות למחקר המלגות במסגרת להתבצע יכולה הנושא, של מדוקדקת בחינה לעומקו.

 השנייה. הרשות

 תקשורת אוריינות מחקר

 פסיכולוגיה תקשורת, סוציולוגיה, חינוך, תחומים: במגוון התקשורת אוריינות בתחום אקדמאי מחקר קידום

 חלוקת או אקדמיות תכניות עידוד (,think tanks) מחקר מרכזי הקמת ידי על להתבצע יכול הקידום ועוד.

 למקבלי שיעזרו כך, שימושיות תובנות יניבו אשר מחקרים לממן יש השנייה. הרשות שעושה כפי מלגות,

 מושכלות. החלטות לקבל ההחלטות

 הנגשהד. 

 והיא בישראל, התקשורת אוריינות לקידום הקטגוריות סך מתוך שלישית בעדיפות נמצאת זאת קטגוריה

 אוריינות הנגשת היא זו קטגוריה של העיקרית מטרתה חינוך. –הרביעית  לקטגוריהבתעדופה  מקבילה

הפורמאליות. פירוט על הנגשת אוריינות תקשורת  הלימוד למסגרות מחוץ הרחב לקהל התקשורת

 לאוכלוסיות נחשלות מבחינה דיגיטלית תופיע בפרק הבא.

 בישראל התקשורת אוריינות מימון

 התקשורת אוריינות ארגוני בקרב במחלוקת שנוי נויה התקשורת אוריינות של המימון מקורות נושא

 כספים בעזרת תקשורת אוריינות פעילות במימון בעיה אין כי בענף גורמים טוענים אחד מצד האזרחיים.

 באופן זו פעילות מממנים התעשייה גורמי כי טוענים אחרים שני, מצד והבידור; הטלוויזיה בתעשיית שמקורם

 על תוכן הלימודים משפיעה הכספית מעורבותם יוכ כנגדם, ביקורת ולהסיט תדמיתם את לשפר מנת על ציני,

  100המוצעים.

 כי עלה באירופה תקשורת אוריינות גופי של רב מספר עם האירופאית המועצה של (cftralpapoft) מהתייעצות

 התקשורת אוריינות חינוך תקציב של הארי החלק כי מאמינים בתחום העוסקים המשיבים מהארגונים רבים
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יש כאן חפיפה מסוימת שלא  :[S3]הערה

 לגמרי ברורה לי....

מה שנקרא כאן "הנגשה" הוא לא חופף 

ת תשתיות לכללפרק הקודם "הנגש "  



 במימון בעיתיות זיהו המשיבים מדינה. כפי שצוין לעיל, רבים מהארגונים כל של החינוך מתקציב להגיע צריך

-ממשלתי במימון תמכו מהם רבים אך והתקשורת, הבידור מתעשיית פרטיים גופים ידי על תקשורת אוריינות

 101.משולב פרטי

 של מספק מימון להבטיח יש לפיה בגישה נוקטים אנו התקשורת, אוריינות מימון סביב הדיון בסיס על

 מוטה אינה כי מובטח אשר בתחום חינוכית פעילות שתתאפשר כך ממשלתיים, ממקורות תקשורת אוריינות

פרטיים. מימון מסחרי לקידום אוריינות תקשורת יתאפשר, אולם הוא לא  תעשייה גופי של אינטרסים כלפי

 עיקר המימון בתחום, והמימון הממשלתי יבטיח כי קידום האוריינות בישראל יתאפשר גם בלעדיו.יהווה את 

 שהוצגה כפי התקשורת בישראל, קידום אוריינות תכנית מימון כי ותמציע אנו אלה, מנחים קווים בסיס על

  הבאים: מהגורמים תקציבים שילוב תוך תמומן לעיל,

 בתחום תקשורת אוריינות לקידום יוקדשו אשר 102סמוי, פרסום עסקאות רווחי 

 בכלל; יותר רחבה תקשורת אוריינות ולקידום בפרט הסמוי הפרסום

 אוריינותל להפקת תוכן טלוויזיוני הנוגע יוקדש ממנה אחוז אשר ,הטלוויזיה אגרת 

תקשורת, ואשר ישודר על ידי רשות השידור ויונגש גם באתר רשות המדיה 

 התקשורת; שר יקבע המדויק האחוז את האינטרנטית.

  מספר פרויקטים אותם תממן רשות המדיה האינטרנטית יוקדשו להפקת תכנים

  ;אינטרנטיים ואינטראקטיביים ללימוד אוריינות תקשורת

 יוקדש מתוכם מסוים אחוז אשר מקומי, ישראלי תוכן ליצירת המיועדים כספים 

 האחוז את התקשורת. אוריינות בתחום ואינטרנטיים טלוויזיוניים תכנים ליצירת

 ;התקשורת שר יקבע המדויק

 התקשורת אוריינות תחום לפיתוח יוקדש מתוכו אחוז אשר הממשלתי, החינוך תקציב 

 החינוך. שר להנחיות בהתאם בישראל,

 

ואת  (,sortftroiolonapoft) לאזרח מהמדינה האחריות העברת בעיית את רבה ברצינות רואות אנו זאת, עם

 מן בנוסף, מכך. הנובעת ממשלתיים ארגונים בידי תקשורת לאוריינות התקציב כלל שבהכפפת הבעיותיות

 של השקעה תגרור אשר מוטה, אג'נדה להיות יכולה בראשה העומדת ולממשלה למדינה גם כי להכיר הראוי

 מכלל 12% כי לקבוע לנכון רואות אנו כן, על אחרים. ולא מסוימים בפרויקטים התקשורת אוריינות תקציב

 תקשורת אוריינות תכניות אלה בכספים תממן אשר עמותה, לידי יועבר התקשורת אוריינות לפעילות התקציב

 ולאחר אדם, וזכויות חברה וארגוני המדינה ידי על תוקם זאת עמותה בישראל. רווח מטרות ללא ארגונים של

 חברה ולארגוני לאקדמיה הדוק קשר ותוך עצמאי באופן ותפעל למדינה, כפופה עוד תהיה לא הקמתה

 מימון מקורות להבטיח מנת על בחקיקה, תעוגן לעמותה התקשורת אוריינות מתקציב 12% העברת מובילים.

  הממשלה. של המיידית בשליטתה נתונים אינם אשר בישראל תקשורת לאוריינות
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 אנחנו לא בעד ביטול האגרה? :[S4]הערה



 תדיגיטלי מבחינה נחשלות לאוכלוסיות מענה מתן  8.4

 

 תוכן הנגשת

 או מבוגרים קורסי ספר, בתי )כגון פורמליות לימודים למסגרות מחוץ התקשורת אוריינות את לקדם מנת על

 נגיש יהיההמקדם אוריינות תקשורת, אלא שהוא גם  תוכן ייווצרלא רק ש כי חשוב באוניברסיטה(, קורסים

 תכניות שידור וארגונים: מדיומים מגוון באמצעות להתבצע יכולה זו הנגשה באוכלוסייה. נרחבים לחלקים

 מחקרים פרסום להורים, אינטרנטיים והדרכה תוכן אתרי יצירת הציבורי, בשידור תקשורת אוריינות

הפלטפורמה האינטרנטית שתפעיל רשות המדיה הציבורית החדשה תוכל לשמש להנגשת  ועוד. ייםאקדמ

 תכנים אלה.

 גם להנגיש יש ואחרים, אלא כאלו גורמים ידי על מראש נוצר אשר תוכן על רק חלה אינה התוכן הנגשת אולם

 ופלטפורמות מסגרות יצירת ידי על רלוונטיים תקשורתיים גורמים עם במגע ולבוא דיונים לנהל היכולת את

 מטמיעות הרגולטורי, הפיקוח בתהליך האזרחים מעורבות על שומרת אלו מעין פלטפורמות זאת. המאפשרות

 לפעול תקשורת גופי על חיובי לחץ ומפעילות תקשורת לאוריינות חינוך באמצעות הנבנות והתנהגויות הבנות

 הרלוונטיים. והתקנים החוק פי על

 הבריטי, הרגולטור בפעילות למצוא ניתן להנגיש ורצוי שניתן והפלטפורמות התכנים של מצוינת המחשה

 אופקום:

 ובעיות רעיון להציף שמטרתו שונים וצופים צרכנות ארגוני מובילי נפגשים שבו פורום ארגון 

 103ההחלטות; למקבלי

 מטריית תחת הכלולים שירותים מגוון על רשמית תלונה להגיש לאזרחים המאפשר אתר-תת 

 האינטרנט ספקיות מצד והונאה פרטיות הפרות גרוע, שירות הרגולטור: של האסדרה

 104ועוד; נאות לא פרסום נאות, בתרגום חוסר או פוגעניות רדיו או טלוויזיה תכניות והטלפוניה,

 הכולל סמוי לפרסום הנוגעים הסברים רב: מידע למצוא ניתן ובו לצופים, המוקדש אתר-תת( 

 ושירותים מכשור של חכמה לקנייה מדריך 105רשמיים(, יותר למסמכים הפניות אף

 ובאינטרנט, בטלוויזיה הולם לא מתוכן ילדיהם על להגנה להורים ומדריך 106תקשורתיים,

 107נוספים ועוד; רלוונטיים לאתרים רבות הפניות הכולל
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 ―Ofcom | Consumer Forum for Communications‖, n.d., http://www.ofcom.org.uk/about/organisations-
we-work-with/consumer-forum-for-communications/. 

104
 ―Ofcom | Advice and Complaints‖, n.d., http://consumers.ofcom.org.uk/tell-us/. 
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 ―Ofcom | Product Placement on TV‖, n.d., http://consumers.ofcom.org.uk/2011/02/product-

placement-on-tv/. 
106

 ―Ofcom | Guides‖, n.d., http://consumers.ofcom.org.uk/guides/page/2/?lang=en. 
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 ―Ofcom | Protecting Your Children in a Digital World‖, n.d., 
http://consumers.ofcom.org.uk/2011/04/managing-your-media-protecting-your-children-in-a-digital-

world/. 

האם נכון למקם את זה כפרק  :[S5]הערה

נפרד או שזה צריך להיות כחלק מהפרק על 

 אוריינות תקשורת?



 תקשורת בתחומי וחדשות 108בתעשייה לגופים הקשורים התנהגות קודי מספר המרכז אתר-תת 

 109לצופים; ומיועדות תדירות המעודכנות שונים

 

 טכנולוגיה הנגשת

 היכולת גם משמעה תקשורתית באוריינות מיומנות זה, במסמך התקשורת אוריינות הגדרת שמדגימה כפי

 הרלוונטיות, לטכנולוגיות פיסית נגישות מצריכה זו מיומנות דרכים. במגוון הקיימות בטכנולוגיות להשתמש

 הינו האזרחים לכלל התקשורת אוריינות מהנגשת חשוב חלק כן, על בתוכנה. או בחומרה מדובר אם בין

  עליו. הפועלות והתוכנות הפיזי הציוד ברמת הטכנולוגיה הנגשת

 לאוכלוסיות מחשבים או תוכנות מסבסוד טכנולוגיה: להנגשת פרויקטים של רחב מגוון על לחשוב ניתן

 Open) פתוח-קוד בפלטפורמות השימוש בקידום וכלה קהילתיים במרכזים במחשוב השקעה דרך מוחלשות,

Source.)110  
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 ―Ofcom | Codes of Practice‖, n.d., http://consumers.ofcom.org.uk/codes-of-practice/. 
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 ―Ofcom | News‖, n.d., http://consumers.ofcom.org.uk/news/?lang=en&key=Broadcasting. 
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•לדוגמא ראו   לקשישים רחב-פס" פרויקט  " (Broadband for Seniors) אינטרנט עמדות 0222 לפריסת הביא באוסטרליה 
 פרויקט ./Home - NEC Seniors‖, n.d., http://www.necseniors.net.au― -המדינה  ברחבי שיםלקשי המיועדות

'Internet Essentials ) קומקאסט האמריקאית הכבלים חברת של ' Comcast  להתחבר עניות למשפחות מאפשרת אשר (,
10$ של בעלות החברה של בכבלים המהיר לאינטרנט בחודש.   ―FAQ Print‖, n.d., 

http://www.internetessentials.com/faq/print/index.html. 


