
   



 מבוא
בהיקף  2%בלבד בהיקף האייטמים באינטרנט לצד עלייה זעומה של  5.4%בעוד שהיקף האייטמים נותר דומה )ירידה של 

 האייטמים בעיתונות(, נרשמו שינויים גבוהים בתמהיל הנושאים: 
(. כמו כן נרשמה ירידה בהיקף 9%-( ותקשורת )8%-(, טלוויזיה )20%-)הירידות הגדולות ביותר נרשמו בנושאי בידור 

(, שהיו פופולאריים מאוד אשתקד. 13%-( ולנושאי איכות הסביבה)25%-ההתייחסות של התקשורת לבני המיעוטים )
אי ספורט (, לצד עליות גם בנוש7%( ודיור )8%(, חינוך )22%מאידך, נרשמו עליות בעיסוק התקשורת בתחומי הרווחה )

 (.13%( וטכנולוגיה )22%)
 

 נמצא כי אמנם בכל שנה התקשורת מובלת על ידי אותם הנושאים העיקריים אשר תופסים את מירב העמודים בעיתון.
 תרבותיים לנושאי חברה ורווחה.-האחרונה נמצא כי הדגש עבר מנושאים צרכניים בשנהעם זאת,  

 

לפי שנים –בתקשורת  היקף החשיפה )בכמות אייטמים( של כל נושא  

 2011 2010 2009 נושא

 218,993 226,968 252,819 צרכנות

 203,929 199,462 206,834 בריאות

 191,093 187,403 202,771 פיננסים

 176,141 163,499 144,989 חינוך

 136,519 148,742 143,698 טלוויזיה

 124,192 136,683 122,575 תקשורת

 118,693 120,076 119,565 תחבורה

 111,525 112,586 99,870 ערים ורשויות

 109,612 102,465 83,243 דיור ונדל"ן

 90,703 90,539 79,260 אנרגיה ותשתיות

 99,078 90,533 86,305 מחשוב וטכנולוגיה

 66,708 83,812 80,467 בידור

 75,758 81,821 83,028 תרבות

 82,920 64,326 67,052 עבודה ורווחה

 48,978 56,211 47,087 לוגיהאקו

 46,574 50,527 55,012 ספרות

 49,076 50,527 61,449 תיירות

 44,493 47,088 54,239 קליטה ועליה

 42,548 46,709 54,744 ביטחוני

 50,791 41,222 26,289 ספורט

 29,642 31,354 20,933 דתות

 14,216 18,995 20,929 מיעוטים

 15,576 16,772 17,430 קיבוצים

 2,147,760 2,168,321 2,130,588 סכום כולל

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 עורכי האינטרנט ממשיכים לבדל את עצמם בזכות כתיבה על נושאים פיננסיים ובריאותיים
 

עלה משמעותית מספר המשקיעים בבורסות, ואיתם הצורך בכלים שיספקו נתונים על המתרחש  2122בתחילת שנת 
ל התחרות המתקיימת בין אתרי האינטרנט הכלכליים, עלה גם מספר האייטמים בזירות הפיננסיות ברחבי העולם. בש

 המפורסמים בכל אתר. 
 

במקביל, עלתה השנה קרנם של אתרי האינטרנט המסייעים לייעוץ והחלפת מידע בנושאים בריאותיים. זאת, בצירוף 
מים גם בנושאים אלה. אולם בעוד למספר העדכונים שעסקו בשביתות הרופאים והמתמחים, סייעו להעלאת מספר האייט

שבנושאים הפיננסים בולטים האתרים הכלכליים, דווקא בנושאים הבריאותיים בולטים האתרים הפופולאריים ובראשם 
Ynet. 

 
השוואה בין אמצעי המדיה מראה כי בעוד שבעיתונות נשמרו היקפי סיקור דומים לנושאים המובילים בשנים האחרונות, 

מתוך סך האייטמים באינטרנט(,  25%-ל 2%-לייה מרשימה בהיקף העיסוק בנושאים הפיננסיים )מבאינטרנט נרשמה ע
(. העלייה באה על חשבון העיסוק בתחום התחבורה 2%-ל 4%-( ובנושאי תקשורת )מ21%-ל 6%-בנושאים הבריאותיים )מ

 ( שהיו נפוצים בשנים האחרונות.5%-ל 21%-( והרווחה )מ6%-ל 25%-)ירידה מ
 

 חוז החשיפה של כל נושא מתוך סך החשיפה באמצעי המדיה בכל שנהא

 אינטרנט עיתונות 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

 14% 9% 10% 9% 9% 10% פיננסים

 10% 6% 5% 10% 8% 8% בריאות

 9% 5% 6% 4% 3% 3% תקשורת

 9% 8% 8% 11% 12% 14% צרכנות

 7% 8% 8% 6% 6% 6% טלוויזיה

 6% 3% 3% 6% 7% 5% חינוך 

 6% 14% 16% 5% 5% 6% תחבורה

 6% 6% 6% 5% 5% 5% מחשוב וטכנולוגיה

 5% 2% 1% 5% 5% 6% אנרגיה ותשתיות

 4% 10% 10% 3% 4% 3% עבודה ורווחה

 4% 2% 2% 5% 5% 5% דיור ונדל"ן

 3% 4% 3% 6% 5% 4% ערים ורשויות

 3% 2% 2% 2% 2% 3% ספורט

 2% 3% 2% 2% 2% 2% ביטחוני

 2% 2% 1% 2% 2% 1% אקולוגיה

 2% 2% 2% 2% 2% 3% קליטה ועליה

 2% 1% 1% 3% 3% 3% תרבות

 1% 3% 4% 4% 3% 2% תיירות

 1% 1% 1% 1% 2% 1% דתות

 1% 1% 1% 3% 3% 4% ספרות

 1% 5% 5% 4% 3% 3% בידור

 0% 0% 0% 1% 1% 1% קיבוצים

 0% 0% 0% 1% 1% 1% מיעוטים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



נרחב של התקשורת במחאה החברתית יסוקע  

 
המחאה החברתית תפסה את מרבית תשומת הלב התקשורתית מפרוץ מחאת הקוטג', דרך מאבק הדיור ומחאות הרופאים 
והמתמחים. לא רק שהתקשורת עסקה בנושאים הקשורים במחאה מחודש יוני ועד לחודש אוקטובר, אלא שגם לאחר 

 211-נושאים חברתיים מאשר לנושאים אחרים. המחאה החברתית זכתה לקרוב להסערה, תשומת לב רבה יותר הוקדשה ל
אלף אזכורים באמצעי המדיה )סכום השווה לכל האייטמים שפורסמו בעיתון "הארץ" על כל מוספיו בשלוש השנים 

 האחרונות גם יחד(, רובם פוסטים אשר פורסמו ברשתות החברתיות.
 

וההפגנות שקדמו לו. עד לשחרור, עיקר  ית הינו השחרור של גלעד שליטאירוע נוסף שזכה לתשומת הלב התקשורת

אלף אזכורים  51-השיח היה בפורומים ובאתרים הייעודיים בתוכן החברתי. בשבועיים שסביב השחרור נרשמו למעלה מ
יה ובאתרי )כשליש ממספר האזכורים כל השנה(: הנוכחות התקשורתית הייתה בכל העיתונים, מהדורות הרדיו והטלוויז

האינטרנט, עד כי הועלתה ביקורת על עיסוק יתר של התקשורת בתחום. מאז השחרור ממשיכה התקשורת לאתר זוויות 
 רכילויות שונות על משפחת שליט ועל ההתאקלמות של גלעד בחזרה בחייו.

                                                                                                                                                                      
        

 תוכן גולשים רדיו טלוויזיה אתרי אינטרנט עיתונות סכום כולל  

 47% 2% 2% 12% 22%  196,188        המחאה החברתית

 76% 1% 1% 7% 15%  135,842        גלעד שליט

 45% 3% 2% 11% 39%  48,988          יסתו לכלאמשפט קצב וכנ

 15% 1% 1% 17% 66%  42,550          ועדת ששינסקי ותמלוגי הגז

 34% 2% 2% 14% 48%  19,230          המהפכות בעולם הערבי

 

 
 

 הוא ראש הממשלה נתניהו 1122האישיות המוזכרת ביותר בתקשורת בשנת 
 

אלף בשנה שעברה(. עיקר הצמיחה  251-אלף אזכורים השנה בתקשורת )בהשוואה ל 711-כנתניהו זכה למספר שיא של 
 היא בזכות העיסוק הרב של שיח הגולשים בראש הממשלה. 

 הפוליטיקאים המובילים ממשיכים לזכות להיקף חשיפה גבוה יותר מזה לו זכו אנשי העסקים:

 
 ינויאחוז הש 2121 -היקף אזכורים  2122 -היקף אזכורים  

 204% 238,307 723,277 בנימין נתניהו

 37% 43,526 59,482 אהוד ברק

 36% 31,155 42,384 יובל שטייניץ

 228% 8,852 29,065 שלי יחימוביץ

 40%- 41,804 25,219 בר רפאלי

  4 23,054 דפני ליף

 455% 3,792 21,028 משה קצב

 49% 13,164 19,660 תשובהיצחק 

 89% 9,499 17,922 נוחי דנקנר

מרגלית 
 צנעני

27,889 1,955  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


