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 טלוויזיה וזהות חברתית בעידן הרב ערוצי:
 דפוסי צפייה גלובליים ומקומיים של קבוצות

חברתיות בישראל
יונתן כהן* וריבה טוקצ’ינסקי**

ולאומיים  גיאוגרפיים  גבולות  פורצת  ערוצית  רב  טלוויזיה  שבו  בעידן  תקציר. 
ומציעה לצופים מגוון חוויות השאובות מזהויות שונות, בוחן מחקר זה באיזו מידה 

הטלוויזיה נותרה עדיין מדורת שבט ובאיזו מידה תפקידה האינטגרטיבי חלף מן 

העולם לטובת מודל של טלוויזיה בדלנית ואינדיבידואליסטית. 

ממצאי סקר שנערך בשנת 2005 באוכלוסייה הישראלית מתארים את האופן שבו 

זהויותיהן של קבוצות תרבותיות בישראל באות לידי ביטוי בדפוסי הצפייה שלהן 

בכמה  התבצע  הניתוח  בפרט.  וחדשותיים  בידוריים  ובז’אנרים  בכלל  בטלוויזיה 

רמות )ערוצים נצפים, תכניות ודמויות אהובות( ובאמצעות חלוקה לתכנים זרים/

ישראליים וסיווג הערוצים על פי החוויה התרבותית המוצעת בהם.

נמצא כי נוסף על משתנים דמוגרפיים וידיעת עברית, שייכות תרבותית היא מנבא 

חשוב של דפוסי צריכת טלוויזיה. הערוצים הישראליים הם עדיין זירה מרכזית 

עבור חלק נכבד מהאוכלוסייה, אך מקומם אינו זהה בכל הקבוצות: כך למשל, 

ערוצים לאומיים זרים הם חלק חשוב בתמהיל הצפייה של עולים. עם זאת, הערוץ 

הישראלי בשפה הרוסית משמש עבור העולים גשר שמאפשר להם לחזק אלמנטים 

ישראליים בזהותם )למשל על ידי מעקב אחרי חדשות מקומיות(. מנגד, בהיעדר 

ערוצים  על  יותר  להישען  נאלצים  ישראל  ערביי  ייעודי,  ערבי–ישראלי  ערוץ 

לאומיים זרים ועל ערוצים אזוריים. נמצאו גם הבדלים ניכרים בין דפוסי הצפייה 

הכלליים ובין הצפייה בתכניות חדשותיות.

 Anderson,( תקשורת ההמונים היא אחת מאבני היסוד של הלאומיות המודרנית. לפי אנדרסון
ידעו שהם חולקים עם  1983(, קיומם של עיתונים העוסקים בענייני המדינה, שהקוראים 
לאומית  מקהילה  חלק  שהם  להרגיש  שונים  מחוזות  לבני  אפשרה  אחרים,  רבים  קוראים 
שמורכבת מאנשים ומקבוצות שלא פגשו מעולם. יתרה מזאת, העיתונות זירזה את האחדת 
הדיאלקטים לכדי שפה רשמית, הגבירה את הבולטות ואת החשיבות של מקומות, אישים 

מרצה בכיר בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה.  *
תלמידת מ”א בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה.  	**

על  כהן  ויעל  צפתי  יריב  ד”ר  וימן,  גבי  ולפרופ’  גאנאים על תרגום השאלון לערבית  תודה לאסמאא   

הקריאה הביקורתית ועל הערותיהם המועילות. אנו מבקשים להודות גם לגב’ אפרת ישכיל מהיחידה 

לייעוץ סטטיסטי באוניברסיטת חיפה, שסייעה באיסוף הנתונים, למראם חזאן ואורה עשת–בחנוף שעזרו 

בקידוד התשובות ולשופטות עלומות השם וחדות העין שהאירו את עינינו בתהליך הכתיבה.
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וסמלים לאומיים והפכה אותם לסמלים של זהות לאומית. שדסון )Schudson, 1994( מצביע 
על כך כי מתחילתם הוקמו ארגוני השידור ברחבי העולם )למעט בארצות הברית( על ידי 
מוסדות לאומיים בעלי מטרות לאומיות. למשל, בישראל מגדיר חוק רשות השידור )תשכ”ה, 
1965( את תפקידם של השידורים, בין השאר, כך: “לשקף את חיי המדינה, מאבקה, יצירתה 
והישגיה, לטפח אזרחות טובה, לחזק את הקשר עם המורשת היהודית וערכיה ולהעמיק את 
ידיעתה”. גם הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, האחראית על השידור המסחרי, מגדירה את 
תפקידיה במונחים דומים: “קידום היצירה העברית והישראלית, טיפוח אזרחות טובה וחיזוק 
ערכי הדמוקרטיה וההומניזם, מתן ביטוי למורשת היהודית וערכיה ולערכי הציונות” )מתוך 
 .)2006 בפברואר  ב–2  הורד   ,www.rashut2.org.il ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  אתר 
גם במדינות אחרות רשויות השידור אמונות על טיפוח ערכים לאומיים ועל יצירת תרבות 

לאומית משותפת.
מערכות תקשורת תרמו לא רק להתפתחותן ההיסטורית של מדינות הלאום, הן תופסות 
מקום של כבוד גם בתפקודה העכשווי של המדינה המודרנית. דמוקרטיות מודרניות זקוקות 
למרחב ציבורי שבו יוכלו שכבות רחבות של אזרחים להחליף דעות, לחפש פתרונות לבעיות 
השעה ולגבש עמדות בסוגיות שעל סדר היום )Habermas, 1989(. כיום, המרחב הציבורי 
הציבורי  היום  סדר  בגיבוש  גם  חשוב  חלק  להם  ויש  במדיה,  ובראשונה  בראש  מתקיים 
Noelle–( בו  יידונו  ושלא  שיידונו  הנושאים  בבחירת   ,)McCombs & Shaw, 1972(
 .)Iyengar, 1990( בו  שנכללות  בסוגיות  הדיונים  של  ומסגור  ובעיצוב   )Neuman, 1974
דומיננטיות  קבוצות  מנסות  שדרכם  הסוציאליזציה  מסוכני  אחד  הוא  התקשורתי  הממסד 
להנחיל את ערכי התרבות השלטת ואת הנורמות המקובלות בה )גם אם לא תמיד בהצלחה( 
ולהציג דימויים של קבוצות חברתיות בהתאם ליחסן אל המרכז החברתי )אברהם, 2001(. 
כיחידים, התקשורת מאפשרת לנו להבין את מקומנו החברתי אל מול הדמויות והדימויים 
שמוצגים בה ולהזדהות דרכם עם ערכים חברתיים שאותם הם מגלמים. גם תפיסות כלפי 
עצמנו וכלפי הקבוצות שבהן אנו חברים מושפעות מייצוגים תקשורתיים ומתפיסותינו בנוגע 
להשפעתם החברתית )Tsfati & Cohen, 2003(. באופן אירוני, גם השיח החברתי המתמיד 
בדבר השפעותיה השליליות של התקשורת מצביע על הציפייה הנורמטיבית שהיא תשמש 

כלי חברתי חשוב בגיבוש זהות לאומית, אינטגרציה חברתית ושיתוף פעולה בין קבוצות.
ועוד,  בהגירה  פיננסיים,  בשווקים  התקשורת,  בתחומי  התפתחויות  בעקבות  ואולם, 
ממדים  בין  ומתן  משא  של  אלא  בלבד,  הלידה  מקום  של  תוצר  אינה  כיום  לאומית  זהות 
זה  ומתן  הזירות שבהן מתנהל משא  היא אחת  זהות, כאשר תקשורת ההמונים  שונים של 
מדיה  במציאות של מערכת   .)Cunningham & Sinclair, 2001; Featherstone, 1995(
ורבת ערוצים עולים ספקות רבים באשר ליכולתם של כלי התקשורת למלא את  מפוצלת 
ונורמות  התפקידים המוטלים עליהם ולשמש פורום ציבורי, לשמר ולהעביר ערכי תרבות 
חברתיות ולהיות מוקד זהות והזדהות של יחידים וקבוצות. ריבוי פלטפורמות השידור מאיים 
לפצל את הקהל התקשורתי לקבוצות קטנות )Katz, 1977(, וכן להגביר את הביקוש לתכנים 
הוא  החשש   .)Hoskins & McFayden, 1991( זרות  ממדינות  ופופולריים  זולים  זרים, 
שמאחר שתכנים זרים הופקו עבור קהלים במדינות זרות או עבור קהל גלובלי, הם מייצגים 
ומשקפים ערכים חברתיים זרים, ושידורם מאיים על המסורת ועל האינטגרציה החברתית 

הלאומית. 
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יש שטוענים כי התרחבותו של שוק תכני הטלוויזיה הגלובליים אינו רק פועל יוצא של 
התפתחויות טכנולוגיות ושל השינויים במבנה שוק התקשורת שהתרחשו בעקבותיהן, אלא 
הוא חלק מתהליך מחושב של אימפריאליזם תרבותי )Schiller, 1971(. לפי גישה זו, המערב, 
תקשורת,  במערכות  מתפתחות  מדינות  של  תלות  לפתח  פועלים  הברית,  ארצות  ובעיקר 
בגופי שידור ובטכנולוגיה זרים. תלות זו, לפי שילר, מפוררת את יכולתן של מדינות לנהל 
מדיניות עצמאית ומעבירה את השליטה על המרחב הציבורי שלהן, על הזירה שבה מתקיים 
)Williams, 2002( טוען כי הגלובליזציה של  וויליאמס  השיח הציבורי, לידי כוחות זרים. 
הזהות  מקורות  את  מדללת  ובכך  מקום,  ממסמני  המשמעות  עוגני  את  מנתקת  הטלוויזיה 
במחקר שבדק  זהות.  אחר  המודרני  החיפוש של האדם  את  ומגבירה  המסורתיים–מקומיים 
 Avraham( את השימוש בסימבוליקה מקומית בהקשר הישראלי, מדגישים אברהם ופירסט
First, 2003 &( את החשיבות של ייצוג האומה, סמליה ותרבותה בתקשורת, כתנאי לקיום 
בבד  שבד  מצאו  הם  הישראלי  הפרסום  שדה  של  בבחינה  ומתחדשת.  עצמאית  תרבות  של 
עם שימוש מתמשך באלמנטים מקומיים, בעשור שבין 1990 ל–2000 חלה עלייה בשימוש 

בסמלים אמריקאיים, באנגלית ובדימויים ואזכורים אמריקאיים. 
הגומלין  ביחסי  מכירות  אלא  למקומיות  תחליף  בגלובליזציה  רואות  שאינן  גישות  גם 
חשש  מציגות   )Ram, 2004 )למשל  מקומיות  למסורות  גלובליים  כוחות  בין  המתקיימים 
שכוחות גלובליים חזקים יותר ברמה המבנית, ושהכוחות המקומיים מצליחים להטביע את 
חותמם בעיקר ברמה הסימבולית. צוקרמן )1999( מזהה את חשיבותה של הגלובליזציה בכך 
שהיא מייצרת פוטנציאל רווח גדול מעסקי הטלוויזיה, ובכך הופכת את הטלוויזיה לעסק שבו 
הרווח עומד מעל לשליחות. החשש של צוקרמן הוא מפני הירידה באיכות השידורים ופגיעה 
ביצירה המקומית. לעומת גישה זו, שמדגישה את כוחו הרב של הגלובלי לעומת המקומי, 
סטיבנסון )Stevenson, 1997( אינו מוצא שהגלובליזציה מכריעה את עוצמתה של מדינת 
הלאום כמרכיב זהות. הוא טוען שמדינת הלאום היא עדיין מוקד הזהות העיקרי, בין השאר 

בגלל מערכות התקשורת הלאומיות.
לסיכום, למרות קיומו של שוק תכנים גלובלי שמעביר תכנים טלוויזיוניים ממדינה אחת 
זו על  לזה הדרומי, השפעתה החברתית של תופעה  ובעיקר מחצי הכדור הצפוני  לרעותה 
עיצוב דמות המדינה המודרנית ועל עיצוב זהויות הצופים עדיין אינו ברור. גם תופעת הגירת 
וקהילות המהגרים הגדלות מאיצים את תהליכי הגלובליזציה של הטלוויזיה, אף  העבודה 
שבאופן אירוני, הצורך של מהגרים בטלוויזיה זרה מזכיר לנו את חשיבותה של הטלוויזיה 
ככלי של זהות פרטיקולרית דווקא, ולא גלובלית. קהילות מהגרים בארצות הברית, באירופה 
וגם בישראל חיות חיים קהילתיים נפרדים שכוללים גם יצירה של מערכות תקשורת נפרדות. 
מערכות  באמצעות  המוצא  מארצות  ותכניות  מתורגמים  מקומיים  תכנים  צורכים  מהגרים 
לבידור  כמקור  וגם  רצון לשמור על קשר עם ארצות המוצא  גם בשל  גלובליות,  תקשורת 
)ולכאורה  עיקריות  פונקציות  שתי  בין  להבחין  ניתן  בכך  השפה.  מכשול  למרות  ולמידע 
קודמת  חברתית  זהות  ושימור  החדשה  בחברה  השתלבות  מהגרים:  תקשורת  של  סותרות( 

 .)Viswanath & Arora, 2000(
ילידיות, כגון המיעוט הערבי בישראל, מתקשות לעתים קרובות  גם קהילות מיעוטים 
למצוא ביטוי לתרבותן ולזהותן בטלוויזיה המקומית של התרבות הדומיננטית, והן עשויות 
למצוא תחליפים בערוצי טלוויזיה זרים. ייתכן שקיומה של טלוויזיה רב ערוצית שמשדרת 
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הדומיננטית  בתרבות  מיעוט  קבוצות  של  ההיטמעות  את  רבה  במידה  דוחה  שפות  במגוון 
ומעודדת שמירה על ייחודיות תרבותית בתוך מה שסיוון )1991( מכנה “מובלעות תרבותיות”. 
מצד שני, ככל שתעשיית הטלוויזיה מזהה את הצורך בפתיחות גדולה יותר לקהילות מיעוטים 
בחברה רב תרבותית ואת הפוטנציאל המסחרי שקיים בקהילות אלה, התלות בטלוויזיה זרה 
עשויה לפחות, והצרכים התרבותיים עשויים לקבל מענה טוב יותר בתוך החברה הקולטת. 
מחקר שנערך בשנים הראשונות של התפשטות הטלוויזיה בכבלים בישראל )אדוני ונוסק, 
1997( לימד על קשר שלילי בין חיבור לטלוויזיה בכבלים ובין דיווח על חשיבותה של הטלוויזיה 
לצורך חיזוק הזהות המקומית של הנחקרים, ועל קשר חיובי עם תחושה שהטלוויזיה עוזרת 
להם להרגיש חלק מהעולם הגדול. למרות חשיבותם של הממצאים הראשוניים של אדוני 
ונוסק, ממצאים אלה התבססו על עצם אימוץ הטכנולוגיה, ולא על דפוסי חשיפה בפועל. 
המחקר הנוכחי מבקש לבחון את תפקידם של ערוצי הטלוויזיה השונים בזהות של קבוצות 

דמוגרפיות בחברה הישראלית כיום, על סמך נתוני צפייה ספציפיים.

טלוויזיה: צופים וזהויות

אחת הסיבות לחוסר ההסכמה בדבר חשיבותה והשפעתה של טלוויזיה גלובלית על החברה 
 Elasmar,( ועל הזהות הלאומית היא שהשיח התיאורטי מנותק מהמחקר האמפירי בתחום
2003(. השיח התיאורטי מתמקד בעיקר בצד ההיצע הטלוויזיוני: ביחס בין כמות השידורים 
הטלוויזיה  שתכניות  ובאידיאולוגיות  מייצגים,  שהם  ובמה  בתכנים  היבוא,  מול  המקומיים 
)אם  הזרים  התכנים  כי ההשפעות החברתיות של  ברור  ואולם,  לצופים.  לכאורה  מנחילות 
תושבים  של  מחשיפתם  בעיקר  אלא  אלה,  תכנים  של  שידורם  מעצם  נובעות  אינן  ישנן( 
על  גלובלית  טלוויזיה  של  השפעתה  את  המנבאות  התיאוריות  ככלל,  אליהם.  מקומיים 
תרבויות מקומיות אינן נסמכות על מחקרים המבססים את קיום ההשפעה של התכנים על 
בתפריט  זרים  תכנים  של  דומיננטיות  קיימת  כי  שמראים  מחקרים  על  לא  ואפילו  הקהל 

הצפייה של צופים.
בעצם, הנתונים בנושא ההשפעה היחסית של תכנים מקומיים מול תכנים מיובאים מצביעים 
 Straubhaar,( )Trepte, 2003( עוסקת בעקבות סטראובהאר  בכיוון הפוך. למשל, טרפטה 
1991( בחשיבות של קרבה תרבותית בין הטקסט לצופים כמנבא של ההצלחה של תכנית 
טלוויזיה בקרב קהל מסוים. היא מצטטת עדויות רבות ממחקרים אירופיים שמראים שלמרות 
המצאי הגדול של תכניות מיובאות מארצות הברית, התכניות הנצפות ביותר הן מקומיות. 
היא גם מצביעה על כך שתכניות מקומיות באיכות פחותה בהרבה )לפחות לפי אמות מידה 
של השקעה כספית( מצליחות לעתים הרבה יותר מתכניות איכותיות שהופקו על ידי מיטב 
האולפנים בארצות הברית. במחקר ישראלי שניסה להבין מהם מאפייני התכניות שבעזרתם 
ניתן להסביר את בחירות הצופים )Cohen, 2002(, נמצא כי השפה היא גורם מרכזי בהעדפת 
תכנים ומכשול שמקשה על תכניות זרות להתחרות עם הפקות מקומיות גם לאחר תרגום. 
מחקר מתאילנד )Sarobol & Singhal, 1999( מצביע על השפעה גדולה יותר של תכנים 
שחולקים קודים תרבותיים עם הצופים )במקרה זה של תכנים חינוכיים לבני נוער(. אם כך, 
השפעותיה של טלוויזיה גלובלית בחברות מודרניות אינן ברורות, ובחינת השפעתה דורשת 
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נתונים מדויקים של צפייה בפועל, ולא רק ניתוח של תכנים או לוחות משדרים. מחקר זה 
מבקש לספק נתונים שמתארים את מידת הצפייה בתכנים מיובאים ואת דפוסי הצפייה בהם 

של צופים מקבוצות חברתיות–תרבותיות בישראל. 
הדיון הציבורי סביב הסכנות של יבוא תכנים טלוויזיוניים ומוצרי תרבות אחרים לישראל 
מסחרי– שיח  של  צורה  ללבוש  נוטה  זה  יבוא  מפני  המקומית  התרבות  על  ההגנה  וסביב 

תעשייתי, והוא מתרחש בין ארגוני יוצרים המעוניינים לעודד את היצירה מקומית ובין גופים 
רגולטוריים. אך בעצם, הבחירה, הן של המשדרים והן של הצופים, אינה דיכוטומית ־ תכנים 
זרים או מקומיים ־ אלא יש משמעות גם לדרך שבה משדרים וצופים הן בתכנים מקומיים 
)למשל, שעתוק פורמטים זרים באריזה מקומית( והן בתכנים זרים )תרגום ובחירה של תוכן; 
הישראלית  החברה  על  הטלוויזיה  של  ההשפעה  בחינת  שעיקרו  בשיח   .)Cohen, 2005
)ולא על התעשייה המקומית( יש לבחון את חוויית הצפייה בטלוויזיה לא רק לפי התכנים 
הספציפיים הנצפים )תכניות(, אלא גם לפי ֶהקשר השידור שבהם נצפו. טענה זו נסמכת על 
ההנחה שתעשיית הטלוויזיה אינה רק בבחינת ספקית תכניות עבור הצופים, אלא היא גם 
אורזת אותן במגוון אמצעים ומציעה לצופים חוויית צפייה שבה התוכן נבחר בקפידה עבור 
הקהל ומוגש לו באופן מחושב שמשפיע על הדרך שבה התוכן מתקבל. כך למשל, חוויית 
2 הישראלי בליווי תרגום, בשעת  והעיר הגדולה” המוצג בערוץ  הצפייה בפרק של “סקס 
ערב, בצמוד ללוגו של ערוץ ישראלי וכשבהפסקות משודרות פרסומות בעברית למוצרים 
מקומיים, אינה בעלת השפעה דומה על תחושת הזהות של הצופה כמו שתהיה לצפייה באותו 
פרק בערוץ גלובלי )למשל Star TV( ללא תרגום, בשעת לילה מאוחרת ובליווי פרסומות 
זרות. בחוויית הצפייה הראשונה הערוץ מייבא עבור הצופה הישראלי תכנית זרה שהותאמה 
עבורו, ואילו במקרה השני הצופה מוזמן להצטרף לצפייה כחלק מקהל גלובלי. בדומה לכך, 
אין חוויית הצפייה בכתבה מתוך “שישים דקות” האמריקאית בתוך התכנית “רואים עולם”, 
 .CNN מלווה בתרגום ומוצגת על ידי מגיש מקומי, דומה לצפייה באותה כתבה ממש בערוץ
מכאן שכדי לבחון את שאלת השפעתה של הטלוויזיה הרב ערוצית יש להעביר את הדגש 
מבחינת התכנים המוצעים וחלוקתם למקומיים וזרים להתבוננות מקיפה יותר על הצפייה 

ועל סוגי הערוצים והחוויות שהם מציעים.
הצפייה בטלוויזיה ממלאת עבור הצופים פונקציות שונות, ויש להעריך את השפעותיה 
זהות  יש מקום חשוב מבחינת התפתחותה של  בידור  לתכניות  בפונקציות אלה.  בהתחשב 
אישית וקבוצתית, ואילו לצריכה של תכניות חדשות ואקטואליה יש חשיבות מרכזית יותר 
כדי  זרות  בסדרות  לצפות  בוחרת  צופה  אם  גם  הלאומית.  הזהות  של  התפתחותה  מבחינת 
להירגע ולהסיח את דעתה מטרדות היומיום, אך היא מעדיפה לצפות בחדשות כדרך להישאר 
מעודכנת במה שקורה בחברה הישראלית, הרי שהבחירה בחדשות מקומיות מבטאת אמון 
שקורה  מה  ושל  הישראלית  הפוליטיקה  של  חשיבותה  על  ומלמדת  הישראלית  בתקשורת 
בחברה הישראלית בעיני אותה צופה. לעומת זאת, צופה שמעדיף חדשות ותכניות אקטואליה 
מעניין  הפוליטית.  לסביבתו  יותר  נמוכה  מחויבות  רמת  מבטא  הישראליות  פני  על  זרות 
במיוחד בהקשר זה לבחון את הבחירות שעושים חברים בקבוצות מיעוט תרבותיות, ילידיות 
או מהגרות, שכן דפוסי צריכת המדיה שלהן עשויות לבטא במידה רבה את תפיסתן העצמית 
רואה  החברתי  המרכז  הדרך שבה  את  תופסות  הן  האופן שבו  ואת  התרבותי  למרכז  ביחס 

אותן.
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ֶהקשר המחקר: טלוויזיה גלובלית בישראל

מיום הקמתה הכילה הטלוויזיה הישראלית סתירה בין מטרותיה הלאומיות המוצהרות ובין 
התלות שלה בסדרות מיובאות והצורך שלה בידע טכנולוגי מיובא. כבר בעידן החד ערוצי 
הביאה העלות הגבוהה של הפקות מקור את רשות השידור לייבא סדרות אמריקאיות ובריטיות 
בכבלים  הטלוויזיה  של  כניסתה  עם   .)1986 )גיל,  המועטות  השידור  שעות  את  למלא  כדי 
הן בתכנים  הגיוון  גדל  ושל הערוצים המסחריים בשנות התשעים,  בשלהי שנות השמונים 
מקומיים והן ביבוא של תכניות זרות. אם בשנות השבעים התמצה היבוא בתכניות מיובאות, 
 MTV, CNN הרי שעם הקמתם של שירותים רב ערוציים ועלייתם של ערוצי לוויין )כגון
ועוד(, התחיל יבוא של ערוצים שלמים ויבוא של פורמטים, כלומר מפיקים מקומיים שקונים 
כך  רבים  הפקה  סממני  עבור  וגם  ייעוץ  עבור  גם  ומשלמים  לתכנית  רעיון  זרות  מחברות 

שהתכנית הישראלית תיראה דומה לתכנית המקורית )למשל, “מי רוצה להיות מיליונר”(.
שוק הטלוויזיה בישראל פועל תחת כמה אילוצים ברורים: מחד גיסא, הוא פועל במשק 
של  שהפוטנציאל  ומכאן  קנייה,  כוח  בעלי  רבים  וצרכנים  מוצרים  מגוון  בו  שיש  מפותח 
המפרסמים הוא רב, ומאידך גיסא, גודל הקהל מצומצם מאוד לעומת שוקי טלוויזיה אחרים 
בעולם המערבי. יכולתם של מנהלי ערוצים להציע לפרסומאים קהלים גדולים שעבורם יהיו 
מוכנים לשלם סכומים ניכרים מוגבלת עוד יותר, שכן הקהל מפוצל בשל ההטרוגניות התרבותית 
של האוכלוסייה בישראל. אם במדינות הומוגניות יותר מבחינת שפה ומוצא התפלגות הצפייה 
בערוצים נוטה להיות מובחנת על בסיס גיל ועניין ־ מצב נוח למפרסמים ־ הרי שבישראל 
ותרבות. מכאן שערוצי השידור משדרים בשעות  גם על בסיס של שפה, מוצא  הפילוח הוא 
את השעות  אך ממלאים  גדול,  קהל  מקומיים שמושכים  תכנים  ביותר  רווחי  הפרסום  שבהן 
הפחות אטרקטיביות בתכניות יבוא. לעומתם, חברות הכבלים והלוויין משתמשות בערוצי יבוא 

שמחירם נמוך כדי למשוך מנויים על ידי הצעה של מספר ערוצים גדול יותר.
נכון לשנת 2003 שודרו בישראל 99 ערוצים ב–12 שפות שונות )Cohen, 2005(. יותר 
 MTV, ESPN, ־  גלובליים  )ערוצים  מחו”ל  שהם  כמות  שיובאו  ערוצים  היו  מהם  מחצי 
CNN, אזוריים ־ אל ג’זירה, Euro Sport, וערוצים שמיובאים ממדינות אחרות ־ ערוץ 
)כגון  בחו”ל  ערוצים שמקורם  הם  ערוצים  כ–15  עוד  הסעודי(.  והערוץ  הצרפתי  הטלוויזיה 
נשיונל ג’אוגרפיק(, אך עוברים טיפול כלשהו של תרגום או התאמה, והשאר ערוצים שמופקים 
בארץ, אם כי גם לוח המשדרים שלהם נשען באופן כזה או אחר על תכניות מיובאות. מכאן 
שהטלוויזיה הישראלית מציעה לצופיה מגוון אפשרויות צפייה מבחינת שפות, סוגי תכנים 

ואפשרויות של צפייה בערוצים ממקומות שונים ובתכניות שהופקו בארץ ובחו”ל. 

שאלות המחקר

אם אכן צפייה בטלוויזיה היא פעילות שמעידה על הזהות החברתית של הצופים בה ואף 
על  ללמד  יכולה  שונות  חברתיות  קבוצות  בקרב  הצפייה  דפוסי  על  עמידה  אותה,  מעצבת 
מצב האינטגרציה החברתית, וכן על המנגנונים שמחזקים ומחלישים את הזהות הישראלית. 
ינסה לבחון באמצעות נתוני סקר, באיזו מידה עדיין יש ערוץ או ערוצים  המחקר הנוכחי 
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ובאיזו  מדורות,  של  מועט  מספר  קיים  מידה  באיזו  קולקטיבית,  שבט  כמדורת  שמשמשים 
מידה דפוסי צפייה בטלוויזיה הם אינדיבידואליים. 

כיצד דפוסי הצפייה של קבוצות אוכלוסייה בחברה  השאלה העומדת בפנינו אפוא היא 
הישראלית מבטאים את מארג הזהויות של כל אחת מן הקבוצות ואת יחסי הגומלין בין הזהויות 
החשיבות  מידת  את  נבדוק  ראשית,  היבטים:  מכמה  תיבחן  זו  כללית  שאלה  בכלל.  בחברה 
שקבוצות שונות בחברה הישראלית מייחסות לערוצים ולתכנים טלוויזיוניים מיובאים. שנית, 
נבדוק מה טיבה ומה משמעותה של החשיפה לתכנים ולערוצים זרים בעיני הנחקרים, ואם יש 
הבדל בין תכנים בידוריים לחדשותיים מבחינת חשיפה לתכנים מקומיים וזרים. כאינדיקטור 
חשוב לשימוש שעושים צופים מקבוצות שונות בטלוויזיה נבחן את תלותם במקורות חדשות 
שונים בעת אירועים חריגים שקורים בארץ או בחו”ל )למשל ההתנתקות או הצונאמי, שני 
אירועים מרכזיים שקרו לפני תקופת המחקר(, ולבסוף נבחן אם ניתן לזהות מרכיבי זהות, מלבד 

שפה, שמסבירים את דפוסי החשיפה )למשל ותק בארץ והשכלה(.

אוכלוסיית המחקר 

שהוא  הערבי,  המיעוט  הן  זה  במחקר  והנבדקות  בישראל  הבולטות  המיעוט  קבוצות  שתי 
כ–20% מאוכלוסיית מדינת ישראל, והעולים מברית המועצות לשעבר אשר הגיעו לישראל 

עם גל העלייה של שנות התשעים, שהם כ–16% מהאוכלוסייה בישראל. 
קבוצות  עם  שלהם  והקשר  וכישראלים  כערבים  ישראל  ערביי  של  הדו–ממדית  הזהות 
ערביות אחרות במזרח התיכון, בייחוד על רקע העימות הישראלי–פלסטיני, משתקף הן בהיצע 
התקשורתי והן בדפוסי צריכת התקשורת. מאז קום המדינה הוקמו בישראל מגוון כלי תקשורת 
בשפה הערבית שהיו בשליטה יהודית, למשל עיתונים מטעם גופים ציוניים )כגון “אל–יום” 
הנשלט על ידי מערכת עיתון “דבר”(, ומאוחר יותר גם שידורי “קול ישראל” בערבית ורצועת 
פרחה  וטכנולוגיות  כלכליות  תמורות  בזכות  הציבורי.  הטלוויזיה  בערוץ  בערבית  שידורים 
ועימם  והכבלים,  הלוויין  שידורי  וכניסת  בישראל,  והמסחרית  הפרטית  הערבית  העיתונות 
של  ריבוי  נוצר  ערביות,  כלל  ותחנות  זרות  לאומיות  ערביות  תחנות  של  שידורים  קליטת 
אפשרויות תקשורתיות בחברה הערבית בישראל. ואכן, בד בבד עם צריכה ניכרת של תקשורת 
ישראלית בעברית ובערבית, ערביי ישראל מרבים להיחשף לתקשורת ערבית מקומית וזרה 
)ג’מאל, 2006(. ממצאי הסקר של ג’מאל מצביעים על כך שהבחירה בחשיפה לערוצי התקשורת 
השונים משרתת צרכים שונים של הערבים: רובם נוטים לצרוך תכנים על נושאים פוליטיים, 
בידוריים וחדשותיים בערוצים ערביים, ואילו בנושאים יומיומיים כגון חינוך, כלכלה ובריאות 
ג’מאל  טוען  מחקרו  בסיכום  ישראליים.  טלוויזיה  מערוצי  אינפורמציה  להעדיף  נוטים  רובם 
כי החברה הערבית בישראל משתמשת בטלוויזיה כדי להתחבר לעולם הערבי שממנו נותקה 
התרבותית  ברמה  הישראלית  המדינה  גבולות  את  חצתה  בישראל  הערבית  “החברה  פיזית: 
ייחודי המשלב את המרחבים הישראלי  זו מיקמה את עצמה בתוך מרחב  והפוליטית. חברה 

והערבי, תוך בחירת התכנים המתאימים לה” )שם, עמ’ 188(.
בשונה מקבוצה זו, הקבוצה התרבותית השנייה שנחקרה במחקר הנוכחי ־ העולים מחבר 
העמים ־ היא קבוצה של מהגרים. קבוצה זו מאופיינת בכך שכמהגרים הם מבקשים להשתלב 
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מסוימים  רכיבים  לשמר  גם  אחת  ובעונה  בעת  מבקשים  מהם  רבים  אך  הישראלית,  בחברה 
התרבות  מן  ועשירה  כמפותחת  הרוסית  התרבות  של  תפיסה  בין שמתוך  המקורית,  מזהותם 
הישראלית ובין שמתוך תחושת ניכור וריחוק תרבותי מן הקבוצות התרבותיות )בעיקר מזרחים( 
והפוליטיות )בעיקר השמאל( בישראל )ליסיצה ופרס, 2000(. אין פלא אפוא כי הזהויות הרוסיות 
והיהודיות הן הדומיננטיות בהגדרתם העצמית של העולים יותר מהזהות הישראלית או הציונית 
)ליסיצה ופרס, Al-Haj & Leshem, 2000 ;2000(, גם בקרב עולים ששהו בישראל כבר שנים 
אחדות )ליסיצה ופרס, 2000(. ההבדל בין המיעוט הערבי ובין קבוצת העולים בא לידי ביטוי 
בשינוי הבין–דורי שחל אצל העולים לכיוון של היטמעות גדולה יותר של הדור השני )אליאס, 
2005(, לעומת הצעירים הערבים שהתודעה הערבית שלהם ברורה וחזקה מזו של הוריהם )גם 

אם היא באה לידי ביטוי בצורה אחרת; ]רובינשטיין ואבו בקר, 2002[(.
התרבותיים  החיים  את  ולפתח  להמשיך  רצונם  בשילוב  העולים,  של  זו  בידול  תחושת 
חלופיים  תקשורת  כלי  של  עצום  מגוון  לצמיחת  פורייה  קרקע  היו  בישראל  הרוסיים 
לתקשורת המרכזית. בשנות התשעים שגשגו בישראל יותר ממאה עיתונים בשפה הרוסית, 
של  והתאמה  ותרגום  ברוסיה  המודפסת  מהעיתונות  תכנים  העתקת  שילבו  הגדול  שרובם 
תכנים מהעיתונות היומית בעברית בישראל. מתכונת זו סייעה בידי הקוראים גם להתעדכן 
)כספי  מוצאם  בארץ  המתרחש  עם  קשר  על  לשמור  וגם  בישראל  האקטואליים  באירועים 
עומד  העולים  של  לרשותם  כן,  כמו   .)Adoni, Cohen & Caspi, 2002  ;2000 ואליאס, 
ישראל”,  “קול  של  רק”ע  רדיו  פיראטיות,  רדיו  )תחנות  אלקטרוניים  תקשורת  כלי  מגוון 
ובזמנו גם שלוחה של ערוץ 7 ברוסית(, ערוצי טלוויזיה בכבלים ובלוויין המשודרים מרוסיה, 
סקרים   .)2005 )אליאס,   )9 )ערוץ  הרוסית  בשפה  הישראלי  הטלוויזיה  ערוץ  גם  ומ–2002 
אחדים שבוצעו בשנות התשעים )בתקופה שקדמה לפתיחת הערוץ הישראלי ברוסית( מציגים 
נתונים עקביים שלפיהם יותר מ–60% מהעולים נחשפים לתכנים בערוצי הטלוויזיה הזרים 
)פיין, Al-Haj & Leshem, 2000 ;1995 ,1994(. חלק מהמחקרים מלמדים שצריכת תקשורת 
רוסית נמצאת ביחס הפוך לצריכת תקשורת בעברית )Al-Haj & Leshem, 2000(, ואילו 
מחקרים אחרים מלמדים שהחשיפה לתכנים ברוסית אינה באה בהכרח על חשבון צריכת 

טלוויזיה ישראלית בעברית )פיין, 1994, 1995(.
הרוב  קבוצת  ושל  אלה  מיעוט  קבוצות  של  התקשורת  צריכת  דפוסי  יושוו  זה  במחקר 
וחדשות. מתוך  בידור  ומיובאת בהקשרים של  דפוסי החשיפה לתקשורת מקומית  מבחינת 
קולקטיבית  חוויה  כמספקת  בישראל  הטלוויזיה  של  תפקידה  על  לעמוד  ננסה  זו  בחינה 

וכמכשיר לשמירה על זהויות נפרדות מחד ועל פיתוח זהויות גלובליות מאידך. 

מתודה

מדגם
הנתונים למחקר זה נאספו בעזרת סקר טלפוני שבו השתתפו 520 נבדקים. במדגם הוגדל 
כל  בתוך  פנימי  לניתוח  מספיק  בגודל  קבוצות  להבטיח  כדי  והערבים  העולים  של  חלקם 
קבוצה. המדגם כלל 112 ערבים ו–116 עולים חדשים מארצות חבר העמים )שעלו ארצה בשנים 
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במדגם  נדגמו  הערבים  אלה.  מקבוצות  באחת  נכללו  שלא  ישראלים  ו–292   1)2005-1989
בעברית,  התחילו  הראיונות  יתר  בערבית.  התקיימו  עימם  והראיונות  יישובים,  לפי  נפרד 
ואם הנסקר התקשה או ביקש לעבור לרוסית נקבעה עימו שיחה חוזרת שהתנהלה ברוסית. 
בהשוואה של שפת הריאיון עם ארץ הלידה ועם שנת העלייה המדווחת של הנחקרים נמצא 
ש–22 מבין העולים מחבר העמים בחרו להתראיין בעברית. ככלל, העולים שבחרו להתראיין 
בעברית היו צעירים יותר )M=32.5 Sd=10.6( לעומת )M=52.7 Sd=15.9( וותיקים יותר 

בארץ מאלה שרואיינו ברוסית )כ–13 לעומת 11 שנים בארץ בממוצע(. 
בכל אחת מהקבוצות התרבותיות היו 45%-47% מהנסקרים גברים. בהשוואה לנתוני הלמ”ס 
לשנת 2005, במדגם קיים ייצוג יתר של חילונים וייצוג חסר של חרדים: 59% מחברי קבוצת 
הרוב, 84.3% מבין העולים ורק 2.7% מהערבים הגדירו עצמם חילונים; 28.6% מחברי קבוצת 
הרוב, 16.8% מהעולים ו–62.2% מהערבים הגדירו עצמם מסורתיים, והיתר הגדירו עצמם דתיים 
או חרדים. גילם החציוני של הנסקרים במדגם עמד על 40 )לעומת 38 באוכלוסייה(. בממוצע, 

לנסקרים 13.5 שנות השכלה )M=13.5, Sd=3.4( )לעומת 13.2 באוכלוסייה(.
הנשאלים התבקשו למקם את עצמם מבחינה פוליטית על סולם של שבע דרגות, כאשר 
1 מסמן את הקצה השמאלי ו–7 את הימני. הדעות הפוליטיות בכלל המדגם ממוקמות מעט 
ימנית למרכז )M=4.3, Sd=1.8(. בהתאם לנתונים קודמים )ליסיצה ופרס, 2000(, העולים 
היו הקבוצה הנצית ביותר מבחינה פוליטית )M=4.9, Sd=1.4(. חברי קבוצת הרוב גילו גם 
הם נטייה נצית קלה )M=4.4, Sd=1.7(, ואילו הערבים מוקמו מעט משמאל למרכז המפה 

.)M=3.4, Sd=2.3( הפוליטית

כלי המחקר
איסוף הנתונים בוצע באמצעות סקר טלפוני ונערך על ידי מכון סקרים אוניברסיטאי במהלך 
ספטמבר 2005. אחוז המסרבים חושב לפי נוסחת AAPOR ועומד על 30.7%. הסקר כלל 
שאלות הנוגעות לנגישות למדיה באופן כללי )מספר מקלטי טלוויזיה, חיבור לטלוויזיה רב 

ערוצית(, דפוסי חשיפה לטלוויזיה בכלל ולערוצי טלוויזיה ותכניות ספציפיות. 
במיוחד. המדידות  בעייתית  היא משימה  בטלוויזיה  צפייה  ותקפה של  מדידה מהימנה 
המקובלות בתעשיות הפרסום והתקשורת באמצעות סקרי טלפון, יומנים ובעיקר פיפל–מיטר, 
כבעייתית  ידועה  אמנם משמשות אמצעי מוסכם לחישוב התשלום, אך אמינותם המדעית 
)Webster & Phalen, 1997(. יש בעיות של זכירה, וקשה להעריך את משך הצפייה. דיווחים 
על צפייה בטלוויזיה נוטים להיות חשופים לרצייה חברתית, שבה אנשים מדווחים על צפייה 
פחותה בטלוויזיה ממה שנעשה בפועל. גם אמצעים אלקטרוניים של מדידה מספקים בעיקר 
נתונים על הזמן שבו מכשיר הטלוויזיה דלוק, וקשה לאמוד את מידת תשומת הלב שמופנית 
אל המרקע. יתרה מזאת, המדדים הקיימים מסתפקים על פי רוב בניסיון למדוד חשיפה של 
צופים לתכנים )פרסומות( ומתייחסים פחות לממדים של תשומת לב, אכפתיות או חשיבות. 
אך לצורך הבנת ההשפעה שיש לצפייה בטלוויזיה, המשמעות של הצפייה חשובה לא פחות 

1  דיווח על כל המדגם מתייחס למדגם לאחר שקלול על פי נתוני הלמ”ס )2005(. הדיווח על ממצאי כל 

קבוצה בנפרד נעשה על המדגם ללא שקלול.
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מהחשיפה עצמה. לכן במקום מדידה ישירה של כמויות צפייה בחרנו במחקר זה במדידה של 
זכירה לא מסתייעת )Non assisted recall( של הערוצים שבהם צופים הנסקרים באופן קבוע 
ושל התכניות והדמויות שהוגדרו כאהובות ביותר על ידי הנסקרים. מטרתה של המדידה היא 
אפוא לא להעריך במדויק כמה זמן מקדיש כל צופה לצפייה בכל סוג תוכן וערוץ, אלא לזהות 
את החשיבות של התכניות, הערוצים והדמויות עבורם כפי שהיא באה לידי ביטוי בזמינות 

הקוגניטיבית של שמות התכניות והערוצים כתשובה לשאלת סקר. 
דפוסי חשיפה לערוצי טלוויזיה שונים ־ כל הנבדקים התבקשו לציין לפי סדר חשיבות את 
הערוצים שבהם הוא/היא נוהג/ת לצפות בדרך כלל, כאשר בממוצע נמנו כארבעה ערוצים 
)M=4.1, Sd=2.5( ) 6.8% מהנסקרים הנוהגים לצפות בטלוויזיה לא מנו שום ערוץ, ושיעור זה 
דומה בשלוש קבוצות האוכלוסייה(. כל ערוץ קודד על פי סוג השידורים המוצגים בו. הערוצים 
סווגו לפי שתי מערכות סיווג: ראשית לערוצים ישראליים )מנוהלים ומתוכננים מקומית, למשל 
ערוץ 1, ערוץ 3 וערוץ ישראל פלוס, שהם 34% מכלל הערוצים הנקלטים בישראל ו–66.2% 
ושנית   ,)CNN, MTV, BBC prime( ישראליים  שאינם  ולאלה  שהוזכרו(  הערוצים  מכלל 
לשישה סוגים על פי סוגי החוויה שהערוצים מספקים. להלן הקטגוריזציה של הערוצים ותמצית 

 :)Cohen, 2005 הרציונל שמאחורי החלוקה )פירוט מלא נמצא אצל
ערוצים לוקליים ־ ערוצים שמופקים בישראל, מיועדים לקהל מקומי ונשענים בעיקר 
וערוץ   1 על תכנים המופקים בישראל ומאופיינים בשפה מקומית או תרגום )למשל ערוץ 
2(. ערוצים לוקליים הם 10% מבין הערוצים המשודרים בישראל, אך הם מרכיב חשוב יותר 

)37.7%( בכלל הערוצים שנמנו על ידי הנסקרים. 
ערוצי חלון ־ ערוצים שמופקים בישראל לקהל מקומי, אך חלק ניכר מלוח השידורים 
שלהם מורכב מתכנים זרים המותאמים לקהל ישראלי )בשעות השידור ובתרגום לעברית; 
למשל ערוץ 3 וערוץ ויוה(, שהם 20% מהערוצים המשודרים בישראל ו–25.1% מכלל הערוצים 

שנמנו על ידי כלל הנסקרים. 
הקהילה  בתוך  למגזרים  ומיועדים  בישראל  שמופקים  ערוצים  ־  מגזריים  ערוצים 
הישראלית )ערוץ ישראל פלוס המיועד לעולים מחבר העמים, ערוץ תכלת המיועד לצופים 
דתיים וערוץ בריזה המיועד לצופים מזרחים(. ערוצים אלו הם 4% מהערוצים המשודרים 

בישראל ו–3.4% מכלל הערוצים שנמנו על ידי הנסקרים. 
ערוצים מומרים ־ ערוצים שאינם מופקים בארץ אך מותאמים לצופה הישראלי באמצעות 
תרגום או באמצעות מעט תכנים ייחודיים המשובצים בערוץ )למשל ערוץ ההיסטוריה וערוץ 

הולמרק(, שהם 14% מהערוצים המשודרים בישראל ו–6.8% מכלל הערוצים שנמנו. 
ערוצים זרים ־ שידורים שמופקים במדינה אחרת ומיועדים מלכתחילה לתושבי מדינה 
זו, ואינם מותאמים לקהל הישראלי )למשל NTV ]רוסיה[, ו–BBC prime ]בריטניה[(, שהם 

34% מהערוצים המשודרים בישראל ו–16.8% מכלל הערוצים שנמנו. 
צופים  של  לצריכתם  שמופקים  על–לאומיים  ערוצים  ־  גלובליים/אזוריים  ערוצים 
ו–CNN(, שהם 19%  ג’זירה  )למשל אל  ישראלי  כל התאמות לקהל  ממדינות שונות ללא 

מהערוצים המשודרים בישראל ו–9.5% מבין הערוצים שנמנו. 
עבור כל נבדק/ת חושבו שני משתנים: האחד הוא סך הערוצים שהנסקר/ת מנה/תה, 

והשני הוא חלקו היחסי של כל סוג ערוץ מכלל הערוצים שהנבדק/ת מנה/תה.
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חשיפה לתכניות ־ צפייה בטלוויזיה היא פעילות שצורכת זמן רב, אך לעתים קרובות 
אינה חשובה במיוחד ונעשית כרקע לפעילות אחרת או ברמת ריכוז נמוכה. מחקרים בתחום 
 Kim &( בטלוויזיה  לצפייה  שיש  להשפעה  קשורה  בצפייה  שמעורבות  הראו  התקשורת 
הצופים,  עבור  משמעותה  את  גם  אלא  הצפייה  את  רק  לא  להעריך  כדי   .)Rubin, 1997
התבקשו הנבדקים למנות את התכניות האהובות עליהם ביותר המשודרות בתקופת ביצוע 
 M=2.76,( אהובות  תכניות  משלוש  פחות  קצת  נבדק/ת  כל  מנה/תה  בממוצע  המחקר. 
Sd=2.1( ז 13.8% מהנסקרים הנוהגים לצפות בטלוויזיה לא מנו שום תכנית אהובה, ושיעור 
זה דומה בקרב שלוש הקבוצות(. כל תכנית קודדה כתכנית חדשות/מידע או כתכנית בידור, 
הטיפולוגיה  פי  )על  שודרה  שבו  הערוץ  סוג  ולפי  ההפקה(  מקור  )לפי  זרה  או  כישראלית 
הנ”ל(. גם כאן, נוסף על מספר התכניות האהובות חושב חלקן היחסי של התכניות האהובות 
המשודרות בערוצים מסוגים שונים. עדות למהימנות המדידה ניתן לראות במתאמים החזקים 
משודרות  שבהן  הערוצים  סוגי  ובין  ביותר  הנצפים  הערוצים  סוגי  בין  ל–0.63(   0.48 )בין 

התכניות האהובות ביותר )בשורת האלכסון שבלוח 1(.

 לוח 1: מטריצת מתאמים בין הערוצים שנמנו כנצפים ביותר 
לערוצים שבהם משודרות התכניות האהובות ביותר

אחוז 
הערוצים 
המקומיים 

שבהם 
משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז ערוצי 
החלון שבהם 

משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז 
הערוצים 
המגזריים 

שבהם 
משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז 
הערוצים 
המומרים 

שבהם 
משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז 
הערוצים 

הזרים שבהם 
משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז 
הערוצים 

הגלובליים/
אזוריים 
שבהם 

משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז הערוצים 
**0.236-**0.283-*0.114-**0.123-0.230-**0.560המקומיים 

אחוז ערוצי 
**0.221-**0.004-0.300**0.132-**0.0110.485-החלון 

אחוז הערוצים 
*0.110-**0.015-0.258-**0.594**0.128-**0.244-המגזריים 

אחוז הערוצים 
*0.127-*0.155-**0.0100.0150.0260.479-המומרים 

אחוז הערוצים 
**0.200**0.0650.579-**0.334**0.237-**0.447-הזרים 

אחוז הערוצים 
הגלובליים/

אזוריים 
-0.278**-0.142**-0.102-0.118*0.206**0.628**

P<0.05 	*

P<0.01 	**

דמויות אהובות ־ הנבדקים התבקשו למנות עד חמש דמויות טלוויזיוניות אהובות עליהם. 
ציון דמות אהובה בזכירה לא מסתייעת דורשת מעורבות גבוהה עם התכנים הנצפים, ולפיכך 
צוינו פחות דמויות מאשר תכניות וערוצים. כמחצית )52%( מהנסקרים הצופים בטלוויזיה 
 .)Sd=1.9( לא מנו דמויות אהובות, כך שצוינו יחסית מעט דמויות אהובות, רק 1.6 בממוצע
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זרה(. נמצא כי  )ישראלית או  וסווגו לפי הז’אנר ולפי מוצא הדמות  הדמויות שנמנו קודדו 
הדמויות האהובות מייצגות ז’אנרים שונים, כגון מגישי חדשות, דמויות בסדרות וטלנובלות, 
שחקני ספורט ומתחרים בתכניות ריאליטי ושעשועונים. מלבד סך הדמויות שנבחרו על ידי 
להדגיש  ראוי  שנמנו.  הדמויות  מסך   )67.6%( הישראליות  הדמויות  אחוז  חושב  המשיבים, 
תכניות  ערוצים,  של  קטן  מספר  מתוך  כאחוזים  נמדדו  מהמשתנים  גדול  שחלק  שמכיוון 

ודמויות שצוינו, ישנה שונות גדולה בערכים וסטיות תקן גדולות יחסית.
צפייה בחדשות ־ הנסקרים נתבקשו לציין את הערוצים בארץ ובחו”ל שבהם הם נוהגים 
את  גם  לציין  נתבקשו  הנסקרים   .)M=2.0, Sd=1.4( ואקטואליה  חדשות  בתכניות  לצפות 
הערוצים שבהם הם עוקבים אחרי החדשות בעת התרחשות אירועים חשובים בחו”ל )למשל 
הצונאמי בדרום–מזרח אסיה( )M=1.9, Sd=1.4( ואת הערוצים שבהם צפו בתקופת סיקור 
ההתנתקות )M=1.7, Sd=1.2(. גם כאן נעשה חישוב של סך הערוצים הנצפים על ידי כל 
מהשאלות  אחת  לכל  בתשובה  שנמנו  הערוצים  מתוך  הישראליים  הערוצים  ואחוז  נבדק 

בנפרד. 
משתני צפייה כלליים ־ על מנת לבחון את תוקף המדידה באמצעות זכירה לא מסתייעת 
נעשה שימוש גם במדדים מסורתיים למדידת חשיפה לטלוויזיה על ידי כמה פרמטרים: דיווח 
עצמי על משך הצפייה הממוצעת ביום )נמדד על סולם אורדינלי של ארבע דרגות מ”פחות 
הצפייה המקובלים של הנחקר )בערב או במשך  משעה” ועד “יותר מארבע שעות”(, זמני 
היום, בסופי שבוע או באמצע שבוע( ואופן הבחירה בתכניות )כל נבדק התבקש לבחור בדפוס 
המאפיין אותו ביותר: צפייה בתכניות שנבחרו מראש, צפייה בתכניות קבועות, הצטרפות 
גם לציין  כך, נשאלים התבקשו  נוסף על  זיפזופ אקראי(.  או  לצפייה משותפת עם אחרים 
מידת ההנאה שלהם  בסולם של 1 )נהנה/חשוב מאוד( עד 5 )כלל לא נהנה/לא חשוב( את 
המדידה  תוקף  התכניות,  ברמת  עבורם.  לטלוויזיה  שיש  החשיבות  ואת  בטלוויזיה  מצפייה 
משתקף בממצא שמספר התכניות האהובות שהוזכרו נמצא במתאם חיובי עם מידת החשיבות 
של צפייה בטלוויזיה )r=0.221, p<0.001( וההנאה ממנה )r=0.2, p<0.001(. זאת לעומת 

חוסר קשר בין סוג התכנית )הפקת מקור או תכניות זרות( להנאה ולחשיבות הצפייה.
הצלבה בין שיטות המדידה מגלה התאמה פנימית בין המדדים. ראשית, נראה כי ציון 
הערוצים, התכניות והדמויות אכן מצביע על מידת מעורבות גדולה יותר מצד הנסקרים, שכן 
צופים שלא זכרו ערוצים, תכניות ודמויות נטו לדווח פחות על דפוס צפייה קבוע ועל צפייה 
בתכניות ידועות מראש לעומת צופים שמנו ערוצים, תכניות ודמויות. עדות נוספת לתוקף 
המדידה נמצא בקשר הלינארי שבין הדיווח על משך הצפייה בשעות יומיות בממוצע ובין 
 r=0.159,( והערוצים )r=0.187, p<0.001( התכניות ,)r=0.211, p<0.001( מספר הדמויות

p<0.001( שמנה/תה כל צופה.
משתנים נוספים ־ בשל חשיבות השפה בקביעת דפוסי הצפייה )Cohen, 2002( נמדדה 
גם רמת ידיעת העברית של הנסקרים על סולם של שלוש דרגות: 1 ־ כלל לא; 2 ־ חלקית 
או מתקשה; 3 ־ מלא. 98.3% מחברי קבוצת הרוב ורק 49.1% מהעולים מרוסיה ו–59.8% 
מהערבים אמרו כי הם יודעים עברית באופן מלא. כמו כן, הנסקרים נשאלו לפרטים סוציו–
רצף  )על  פוליטית  עמדה  עלייה(,  שנת  לימוד,  שנות  מספר  גיל,  )מין,  כלליים  דמוגרפיים 
של שבע דרגות בין ימין לשמאל( ושאלות הנוגעות לזיקתם לישראל ולקשריהם עם חו”ל: 

שמירה על קשר עם חברים ומשפחה בחו”ל ותדירות נסיעות לחו”ל. 
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ממצאים

נגישות למדיה
לרוב המכריע של הנסקרים )93.1%( יש לפחות מקלט טלוויזיה אחד בבית. דווקא בקרב חברי 
קבוצת הרוב נמצא אחוז גבוה יותר של מרואיינים שהצהירו כי אין להם מקלט טלוויזיה )9.2% 
לעומת 1.8% בקרב הערבים ו–2.6% מהעולים; X2(4)=34.6, p<0.001(. יותר משני שלישים 
מהנסקרים )67.6%( הצהירו כי הם נוהגים לצפות בטלוויזיה מדי יום, ורק 8.1% אינם צופים 
מהלא–  29.3% במדגם:  הדתיים  של  יתר  וייצוג  החרדים  כל  את  כוללים  הלא–צופים  כלל. 

 M=37.95,( צופים הם חרדים, ו–39% מהם דתיים. הלא–צופים הם קבוצה צעירה מעט יותר
Sd=15.3( לעומת (M=43.16, Sd=16.7) (T(505)=–1.92 p=0.055) ומשכילה מעט פחות 

.(T(508)=–2.4 p<0.05) (M=13.6, Sd=3.3) לעומת )M=12.3, Sd=3.8(
מתוך בעלי הטלוויזיות, 43.6% דיווחו כי הם מחוברים לכבלים, 38.6% קולטים שידורי 
לוויין, 1.7% נהנים גם משידורי לוויין וגם מכבלים, 1.7% התקינו צלחת. רק 12.7% דיווחו כי 
אינם מחוברים כלל לשידורי לוויין או כבלים. נראה כי יש במדגם ייצוג חסר של בעלי מנוי 
)רק 52% מבעלי החיבור לטלוויזיה רב ערוצית במדגם הם בעלי חיבור לכבלים,  לכבלים 
לעומת יותר מ–60% באוכלוסייה, על פי נתוני חברת הכבלים HOT ]הוט, 2006[(. קיימים 
 X2(10)=87.5,( הבדלים מהותיים בדפוסי החיבור לשידורי לוויין וכבלים בקבוצות השונות
p<0.001(. כך למשל 17.3% מחברי קבוצת הרוב, אך פחות מ–4% מהערבים והעולים, אינם 
מחוברים לשידורי לוויין וכבלים. ייתכן שמידת התרומה שיש לערוצים הבסיסיים הנקלטים 
מהאוויר )ערוץ 1 וערוץ 2( לקבוצות השונות משפיעה אף היא על הפער בין קבוצת הרוב 
הרוב  קבוצת  חברי  שעבור  בעוד  ערוציות.  רב  לפלטפורמות  בחיבור  המיעוט  לקבוצות 
מקבלים  שאינם  והערבים,  העולים  עבור  הרי  מותרות,  בבחינת  היא  ערוצית  רב  טלוויזיה 
מענה לצורכיהם הייחודיים בערוצי השידור, חיבור לטלוויזיה בכבלים או בלוויין הכרחי על 
מנת לאפשר נגישות לתכנים תרבותיים רלוונטיים. ממצא זה עולה בקנה אחד עם מגמות 
העולם  ברחבי  מהגרים  קהילות  שלפיהן   ,)Karim, 1998( כרים  שמדגים  כפי  עולמיות, 
מאופיינות בהתחברות מהירה לערוצי תקשורת בינלאומיים שהם עבורן בבחינת קשר עם 

ארץ המוצא.
בהקשר זה מעניין לראות כי בקרב חברי קבוצת הרוב קיימת העדפה של כבלים )47.8%( 
ואילו בקרב הערבים והעולים התמונה הפוכה: כמחציתם )50.0%  על פני לוויין )32.5%(, 
מהעולים ו–50.9% מהערבים( מחוברים ללוויין )כנראה בשל החיבורים הפיראטיים הרבים 
 27.8% מהעולים,   45.6%( כבלים  שידורי  קולטים  צופים  של  יותר  קטן  ומספר  לצלחות(, 
מהערבים(. ההעדפה של קבוצות תרבותיות אלו לערוצים שאינם נקלטים מהאוויר מתבטא 
גם בריבוי האמצעים המשמשים קבוצות אלו להתחברות לטלוויזיה רב ערוצית. כך למשל 
בקרב חברי קבוצת הרוב חיבור הן לכבלים והן ללוויין או שימוש בצלחת ללא שירותי פענוח 
אינו מקובל או שהוא זניח לחלוטין )פחות מ–1%(. לעומת זאת, 6.5% מהערבים מחוברים גם 

לכבלים וגם ללוויין, ו–8.3% משתמשים בצלחת. 
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ערוצים נצפים
הנבדקים נשאלו מהם הערוצים שבהם הם נוהגים לצפות בדרך כלל. בממוצע מנו הנשאלים 
Sd=2.6( 4.1( ערוצים, כאשר עולים מרוסיה צופים ביותר ערוצים )M=4.9, Sd=3.1( מאשר 
חברי קבוצת הרוב )M=4.2, Sd=2.6( ואילו חברי קבוצת הרוב מנו יותר ערוצים בהשוואה 

.)F(2,470)=8.4, p<0.001) (M=3.3, Sd=1.4( לערבים
מקבוצות  אחת  בכל  שצוינו  הערוצים  כל  של  )באחוזים(  ההתפלגות  את  מציג   2 לוח 
האוכלוסייה, על פי חלוקה לערוצים מקומיים, ערוצי חלון, מגזריים, מומרים, זרים וגלובליים 
)Cohen, 2005(. באופן כללי ניתן לראות כי הערוצים הישראליים )ערוצים מקומיים, ערוצי 
כלל  בקרב  ביותר  הנצפים  מהערוצים   )66.2%( שלישים  כשני  הם  מגזריים(  וערוצים  חלון 
האוכלוסייה. עם זאת, קיימים הבדלים בין תרבותיים ניכרים, כאשר העדפת צפייה בערוצים 
ישראליים מאפיינת יותר את חברי קבוצת הרוב )שכ–80% מהערוצים הנצפים על ידם הם 
והערבים ערוצים ישראליים מרכזיים  ואילו עבור העולים  וערוצים מקומיים(,  ערוצי חלון 
ציבורית  זירה  משמשים  עדיין  הישראליים  הערוצים  כי  אפוא  נראה  ראשון  במבט  פחות. 

חשובה, אך זירה זו אינה אקסקלוסיבית ואינה כוללת את כל הצופים.
מעניין לראות כי ערבים צופים במידה דומה בערוצים ישראליים מקומיים ובערוצים זרים 
)ערוצים לאומיים ערביים דוגמת MBC הסעודי( וגלובליים ערביים )כגון אל–גז’ירה(. כלומר 
דפוס צריכת המדיה בקרב הערבים משקף מצב אמביוולנטי שבו הצופים מחלקים את הצפייה 
דפוס  זאת,  לעומת  בישראל.  הדומיננטי  הטלוויזיוני  השיח  ובין  ערביים  ערוצים  בין  שלהם 
הצפייה של העולים מחבר העמים שם דגש ברור על קשר עם תרבות ארץ המקור באמצעות 
צריכת ערוצים רוסיים על חשבון ערוצים ישראליים )מקומיים וערוצי חלון(. מגמה זו משתקפת 
גם בצריכה רבה יחסית של הערוץ המגזרי הרוסי )ישראל פלוס(, שהוא מעין גשר בין התרבות 
הרוסית לישראלית )מצד אחד, הערוץ משדר רוב הזמן ברוסית או בתרגום לרוסית, אך במישור 
התוכני הוא עוסק בעניינים אקטואליים שעומדים על סדר היום הציבורי בישראל, בד בבד עם 

היצע של תכניות מיובאות מרוסיה ועם הפקה מקומית של תכניות בפורמטים רוסיים(.

לוח 2: דפוסי צפייה בערוצים שונים בקרב קבוצות תרבותיות שונות

כללי
)N=520(

חברי קבוצת הרוב
)N=292(

עולים מחבר העמים
)N=116(

ערבים
)N=112(

MSDMSDMSDMSD

אחוז הערוצים 
37.7033.4849.9133.1919.1125.3726.3228.47המקומיים 

25.1429.0033.4429.8120.7326.847.9319.01אחוז ערוצי החלון 

אחוז הערוצים 
3.389.090.453.0413.1114.210.000.00המגזריים 

אחוז הערוצים 
6.8116.368.6817.387.7219.160.764.40המומרים 

אחוז הערוצים 
16.8126.484.1212.6836.3530.9428.3829.39הזרים 

אחוז הערוצים 
9.4519.622.788.302.257.1935.6327.55הגלובליים/אזוריים 
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)צוקרמן,  הגלובלית  הטלוויזיה  של  ולחשיבותה  המרכזי  למקומה  באשר  הרטוריקה  למרות 
1999(, מתברר שהערוצים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר הם דווקא ערוצים מקומיים וערוצי 
חלון. אמנם ערוצי חלון מציגים תוכן זר רב, אך אלה ערוצים בשליטה ישראלית שמותאמים 
לטעם הישראלי ויוצרים חוויה מקומית. ואולם, תמונה זו חלקית בלבד, ויש עדויות לכך שעבור 
ניתנה  הנבדקים  לכל  כאמור,  פחות.  אלו משמעותיים  ערוצים  הרוב  חלק מהצופים מקבוצת 
אפשרות למנות כמה ערוצים שבהם הם נוהגים לצפות בדרך כלל. מפתיע לראות כי 14.6% 
מבין הנסקרים מקבוצת הרוב לא מנו שום ערוץ מקומי בין הערוצים הנצפים על ידם בדרך כלל. 
עם זאת, שיעורם של העולים והערבים שלא הזכירו ערוצים אלה גבוה יותר )50% ו–45.2% 

בהתאמה(.
ראוי לציין שבעוד שכ–13% מן הערוצים שהזכירו עולים כערוצים שבהם הם צופים היו 
לא  עדיין  מגזריים, שכן  ערוצים  כלל  הזכירו  לא  הערבים  פלוס(,  ישראל  )בעיקר  מגזריים 
הוקם ערוץ ייעודי עבורם. מעניין שאחוז הערוצים הזרים שהוזכרו היה גבוה בקרב הערבים 
יותר מבקרב העולים, ואולי הדבר מצביע על תפקידם של ערוצים מגזריים כתחליף לערוצים 
וגלובליים על פני ערוצים ערביים  גילו העדפה גם לערוצים אזוריים  זרים. צופים ערבים 
לאומיים זרים, ואילו בקרב העולים ערוצים גלובליים אינם משחקים תפקיד חשוב )ראו לוח 
3(. ניתן להסביר ממצא זה כפונקציה של הרצון של העולים לאמץ, ולו חלקית, את התרבות 
הישראלית, לעומת הרצון של המיעוט הערבי לשמור על ערביותו. בהיעדר מרכיב ישראלי 
ייחודית  ערבית  זהות  לייצר  יכול  היה  בערבית  ישראלי  שערוץ  סביר  הערביים,  בערוצים 

ותרבות ספציפית–מקומית בערבית שהייתה מושכת צופים לא מעטים. 
לאחר תיאור דפוסי הצפייה של הקבוצות השונות בוצע ניתוח של הנתונים בניסיון לגלות 
מה עומד מאחורי ההבדלים בין פרטים ובין קבוצות בהעדפות ברמת הערוץ. על מנת לבחון את 
תרומתם של משתנים שונים בניבוי המקום של ערוצים שונים בצפייה של הנסקרים, נבנו שישה 
מודלים של רגרסיה מרובה שנועדו לנבא את אחוז הערוצים מכל סוג באמצעות משתנים סוציו–

דמוגרפיים )קבוצה חברתית, מין, גיל, השכלה(, עמדה פוליטית, קשרים חברתיים ומשפחתיים 
עם חו”ל ומידת ידיעת עברית. האינטראקציה בין ידיעת עברית לקבוצה חברתית נבדקה עבור 

כל אחת מהמשוואות ונכללה בדיווח רק במקרים שבהם היא נמצאה מובהקת )ראו לוח 3(.
ניתוח הרגרסיה מצביע על חשיבות הגיל כגורם שמעצב דפוסי צפייה. לגיל השפעה חיובית על 
צפייה בערוצים מקומיים ומגזריים והשפעה שלילית על צפייה בערוצי חלון. דתיים נטו לצפות יותר 
בערוצים מקומיים ופחות בערוצי חלון. מעניין לציין גם כי משתנים ששימשו מדד לאוריינטציה 

גלובלית )כגון נסיעות לחו”ל, חברים או משפחה בחו”ל( לא היו קשורים לדפוסי צפייה.
גלובליים  בערוצים  יותר  צופים  )ערבים  לעיל  שתוארו  הקבוצתיים  הדפוסים  על  נוסף 
כי  נמצא  מגזריים(,  בערוצים  יותר  צופים  עולים  מומרים;  וערוצים  חלון  בערוצי  ופחות 
וזרים היא פונקציה של ידיעת עברית. לעומת זאת, האזכור של  צפייה בערוצים מקומיים 
ככל שהצופים  לשפה.  קשורים  גורמים שאינם  באמצעות  מוסברת  האחרים  הערוצים  סוגי 
יודעים יותר עברית, כך גדל הסיכוי שיצפו בערוצים מקומיים, אולם כפי שמתברר ממקדמי 
האינטראקציות, בעוד שידיעת העברית מגדילה במידה ניכרת את הצפייה של חברי קבוצת 
הרוב )שכוללים גם עולים ותיקים שידיעותיהם בעברית אינן מושלמות(, השפעתה מתונה 
יותר על ערבים, ועוד פחות מכך על עולים. בדומה לכך, הצפייה בערוצים הזרים גם היא 
פועל יוצא של ידיעת עברית, אולם אצל חברי קבוצת הרוב נרשמת ירידה חדה יותר בצריכת 
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העברית  ידיעת  השפעת  זאת,  לעומת  משתפרת.  בעברית  ידיעותיהם  שרמת  ככל  הערוץ 
)ואצל ערבים מתונה אף  יותר  וערבים מתונה  על דפוסי צריכת המדיה של עולים חדשים 
יותר מאשר בקרב עולים מרוסיה(, כך שגם צופים עולים וערבים ששולטים היטב בעברית 
ממשיכים להיחשף לערוצים זרים. המסקנה העולה מניתוח זה היא ששפה היא אמנם משתנה 

מרכזי בהעדפות צפייה )Cohen, 2002(, אך חשיבותה משתנה לפי קבוצה. 

לוח 3: מאפייני הצופים כמנבאים את חלקם היחסי של סוגי ערוצים 
מתוך כלל הערוצים הנצפים

ערוצים 
ערוצים ערוצי חלוןמקומיים

מגזריים
ערוצים 
מומרים

ערוצים 
זרים

ערוצים 
גלובליים/
אזוריים

037.*082.-020.070.-036.044.-מין )גברים(

019.-075.066.**119.***265.-**139.גיל

031.037.074.-026.***166.-084.השכלה

025.-060.-057.-021.-***181.-***229.-מידת דתיות

045.-102.-025.-***088.525.-165.עולים מחבר העמים

***139.660.-*129.-007.-***330.-116.ערבים

014.014.078.026.033.-066.-בעלי משפחה בחו”ל

001.-126.-018.0001.-077.020.מספר חברים בחו”ל

052.007.029.051.**126.-029.תכיפות נסיעות לחו”ל

018.-***670.-071.034.-017.***545.ידיעת עברית

אינטראקציה בין 
***449.**354.-ידיעת עברית לעולים

אינטראקציה בין 
***266.*279.-ידיעת עברית לערבים

Adjusted R20.2360.2150.3660.0360.4510.442

DF12,42010,42012,42010,44212,42010,422

F12.1110.8525.962.6130.5835.22

 P<0.05 	*

	P<0.01 	**

 P<0.001 	***
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תכניות אהובות
כל נבדק/ת מנה/תה בממוצע קרוב ל–3 תכניות אהובות )M=2.76, Sd=2.1(. הערבים נטו 
 )M=2.7, Sd=2.1( מחברי קבוצת הרוב )M=2.36, Sd=1.45( לציין פחות תכניות אהובות
)52.1%( מהתכניות  כמחצית   .)F(2,483)=7.41, P<0.001(  )M=3.6, Sd=2.5( ומהעולים 
האהובות הן תכניות מקור, כאשר גם כאן העדפת תכניות ישראליות בולטת יותר בקרב חברי 
)M=35.9, Sd=30.2( והערבים  )M=61.2, Sd=37.7( מאשר בקרב העולים  קבוצת הרוב 

 .)F(2,394)=26.3, P<0.001( )M=31.4, Sd=33.5(
בלוח 4 מוצגת התפלגות התכניות האהובות שהוזכרו על פי סוג הערוץ שבו משודרות 
שבהן  הערוצים  ובין  שהוזכרו  הערוצים  בין  חזק  חיובי  מתאם  שקיים  מכיוון  אלו.  תכניות 
משודרות התכניות האהובות ביותר, הממצאים כאן אינם שונים במידה ניכרת מאלו שהוצגו 
מעדיפים  הרוב  קבוצת  חברי  יותר.  ברורה  נראית  התמונה  אך  הנצפים,  הערוצים  בניתוח 
תכניות שמשודרות בערוצים המקומיים. רק 18.3% מחברי קבוצת הרוב לא מנו בין התכניות 
האהובות עליהם אפילו תכנית אחת שמשודרת בערוץ מקומי )זאת לעומת 50% מהערבים 
העולים  להם:  ייחודיות  תכניות  מעדיפים  וערבים  העמים  מחבר  עולים  מהעולים(.  ו–55% 
המגזרי  בערוץ  תכניות  או  הזרים  בערוצים  שמשודרות  ברוסית  מערוצים  תכניות  צורכים 
וגלובליים  אזוריים  ערביים  בערוצים  ערביות  תכניות  מעדיפים  והערבים  פלוס”,  “ישראל 
)ערוצים גלובליים כגון אל–ג’זירה וערוץ המוזיקה הערבית( או תכניות שמשודרות בערוצים 
שרוב  אף  זאת,  עם  וכדומה(.  סוריה  מצרים,  מלבנון,  זרים  )ערוצים  הלאומיים  הערביים 
התכניות האהובות על ערבים ועולים הן תכניות שמקורן זר )52%-58%(, מעניין לראות כי 
ערבים מגלים חיבה רבה יחסית )29.6%( לתכנים המשודרים בערוצים מקומיים, אפילו ביחס 

לעולים )19.1%(. 
והן  הערבית  ולתרבות  לאומה  הן  אותם  הקושרת  הערבית–ישראלית,  בזהות  השניות 
למדינת ישראל, באה לידי ביטוי בצריכה ובהעדפה של תכנים בערוצים ערביים ובערוצים 
ישראליים–מקומיים בעת ובעונה אחת. תופעה דומה של זהות תרבותית מפוצלת נמצאה גם 
אצל העולים באמצעות השימוש הספציפי שלהם בערוץ המגזרי הרוסי. כאשר מפלחים את 
התכניות האהובות על פי מקום ההפקה )מקומי/זר( ולא לפי הערוץ שבו הן משודרות, נמצא 
ידי  ו–31.4% מהתכניות שנמנו על  ידי חברי קבוצת הרוב  כי 61.2% מהתכניות שנמנו על 
ערבים ו–35.9% מהתכניות האהובות על העולים הן הפקות מקור. כלומר בעוד שבקרב ערבים 
קיימת הלימה בין אחוז התכניות האהובות המשודרות בערוצים הישראליים לאחוז תכניות 
זרים המשודרים  תכנים  יותר  לאהוב  נוטים  והעולים  הרוב  קבוצת  חברי  המקור האהובות, 
בערוצים ישראליים. ממצא זה, כמו הממצא לגבי מיעוט האזכור של ערוצי חלון שמתבססים 
על תכנים מערביים על ידי ערבים )ראו לוח 2(, מצביע על החשיבות המועטה של תכנים 
הוליוודיים ואירופיים בקרב קבוצה זו, או בסבירות גבוהה יותר על כך שהם מעדיפים לצפות 

בתכנים מערביים, אך לעשות זאת בתרגום לערבית בערוצים הערביים.
יותר מ–60% מהתכניות שנמנו כאהובות היו  ז’אנרים בין הקבוצות.  לא נמצאו הבדלי 
תכניות בידור )69% בקרב חברי קבוצת הרוב, 68.5% בקרב עולים ו–60.6% בקרב ערבים(. 
לא  שכן  קבוצה,  בכל  אחרת  פונקציה  מספקים  שהז’אנרים  לכך  עדות  נמצאה  לא  כן,  כמו 
בטלוויזיה  מצפייה  ההנאה  מידת  ובין  שנבחרו  הבידור  תכניות  אחוז  בין  קשרים  נמצאו 

וחשיבותה לצופה. 
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לוח 4: התפלגות התכניות האהובות על פי סוג הערוץ שבו הן משודרות

כללי
)N=417(

חברי קבוצת הרוב 
)N=292(

עולים מחבר העמים
)N=116(

ערבים
)N=112(

MSDMSDMSDMSD

אחוז תכניות אהובות 
שמשודרות בערוצים 

מקומיים
48.8140.2662.0838.2019.1038.2329.5634.31

אחוז תכניות אהובות 
19.8830.8825.9934.3412.6123.446.0914.61שמשודרות בערוצי חלון

אחוז תכניות אהובות 
שמשודרות בערוצים 

מגזריים
4.3816.210.989.4623.8329.650.363.47

אחוז תכניות אהובות 
שמשודרות בערוצים 

מומרים
4.1913.554.6013.337.5620.240.363.47

אחוז תכניות אהובות 
11.8425.623.3115.0928.6934.6526.0631.19שמשודרות בערוצים זרים

אחוז תכניות אהובות 
שמשודרות בערוצים 

גלובליים/אזוריים
7.8320.161.147.042.9812.4032.5830.97

דמויות אהובות
ולקשר של  בחקר ההשפעות של הטלוויזיה יש מקום חשוב במיוחד לדמויות טלוויזיוניות 
הצופים לדמויות אלו, בין שהן בדיוניות ובין שלא, כמודלים להשוואה ולחיקוי. צופים מפתחים 
יחס מיוחד ויחסים ארוכי שנים עם דמויות כגון מגישי חדשות ומנחי תכניות אירוח, וכן עם 
 Horton &) ויחסים אלו, שהם פרא–חברתיים ,)Perse & Rubin, 1989( דמויות דרמטיות
Wohl, 1956(, הם מקור משיכה לתכניות וגורם חשוב בנאמנות צפייה. לפיכך יש חשיבות 
מיוחדת לדמויות שצופים רואים בהן דמויות אהובות, וניתן ללמוד מהן על החשיבות שצופים 
מעניקים לתכניות ולערוצים. בהמשך למסורת מחקרית זו נתבקשו הנסקרים לציין את חמש 
 M=1.56,( הדמויות האהובות עליהם ביותר. בממוצע ציינו הנסקרים מעט דמויות אהובות
Sd=1.94(, כאשר חברי קבוצת הרוב מנו בממוצע 1.54 דמויות )Sd=1.97(, עולים מנו כ–2 

 .)Sd=1.73( וערבים מנו רק 1.28 דמויות בממוצע ,)M=2.02, Sd=2.01( דמויות בממוצע
הן   )M=67.55, Sd=43.49( כאהובות  שצוינו  מהדמויות  שלישים  שכשני  מעניין 
ישראליות. מגמה זו בולטת במיוחד בקרב חברי קבוצת הרוב )M=86.82, Sd=29.72(. בקרב 
עולים רק מחצית מהדמויות האהובות שנמנו הן ישראליות )M=49.42, Sd=44.48(, ובקרב 
 .)F(2,239)=102.6, p<0.001(  )M=9.8, Sd=26.11( ישראליות  מהן   9.8% רק  הערבים 
הצופים:  על  האהובות  התכניות  מניתוח  העולות  המסקנות  את  יותר  אף  מחדד  זה  ממצא 
העולים מרוסיה, כמו הערבים, נחשפים לתכנים זרים בערוצים שאינם ישראליים, אך כנראה 
יותר לחברי קבוצת הרוב מאשר לערבים  בגלל קיומו של הערוץ הייעודי, העולים דומים 
בזיקתם לתכנים מקומיים, ואילו הערבים, חרף חשיפתם הרבה יחסית לערוצים ישראליים, 
נקשרים פחות לתכנים אלו. נראה כי גם צפייה מרובה יחסית בתכניות המשודרות בערוצים 
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ישראליים ובהפקות מקור אינה יוצרת אצל הצופים הערבים מעורבות חזקה עם הדמויות 
ועם התכנים המשודרים. מכאן אנו רואים את חשיבותן של שאלות העוסקות בדפוסי צפייה 
)ולא רק בכמות הצפייה( כדי לצייר תמונה מורכבת ומדויקת לגבי מקומה של הטלוויזיה בחיי 

החברה והתרבות. 

דפוסי צריכת חדשות
 M=2.04,( באופן כללי הנסקרים נוהגים לצפות בתכניות חדשות ואקטואליה בכשני ערוצים
 )M=2.28, Sd=1.4( והעולים )M=2.07, Sd=1.49( כאשר חברי קבוצת הרוב ,)Sd=1.40
 M=1.76,( ערבים  לעומת  אקטואלי  מידע  קבלת  לצורך  יותר  רבים  בערוצים  צופים 
והאקטואליה  החדשות  תכניות  של  המכריע  הרוב   .)Sd=0.98;F(2,469)=3.03, p<0.05
הנצפות על ידי חברי קבוצת הרוב הן תכניות בערוצים ישראליים )93.5%(, לעומת 62.7% 
ערבים  ידי  על  הנצפות  החדשות  מתכניות   52% ורק  עולים,  ידי  על  הנצפות  מהתכניות 

)F(2,410)=89.01, p>0.001( )ראו לוח 6(.
זרים  חדשותיים  ותכנים  בידוריים  תכנים  צריכת  דפוסי  בין  ההבדלים  נבחנו  ראשית, 
הנצפות  והאקטואליה  החדשות  תכניות  מבין  התרבותיות.  מהקבוצות  אחת  בכל  ומקומיים 
על ידי חברי קבוצת הרוב 93.5% הן תכניות ישראליות. לעומת זאת, מתוך כלל התכניות 
האהובות על חברי קבוצת הרוב )שהן כאמור בעיקר תכניות בידור( רק 61.23% הן ישראליות 
)T(204)=–9.18, p<0.001(. לעומת זאת, בקרב ערבים ועולים ההפרשים בין אחוז תכניות 
הישראליות  התכניות  ואחוז  הנצפות  האקטואליה  תכניות  מתוך  הישראליות  האקטואליה 
מתוך כלל התכניות האהובות אינם מובהקים. במילים אחרות, ערבים ועולים שומרים על 
חברי  בקרב  ואילו  השונים,  הטלוויזיוניים  בז’אנרים  יותר  או  פחות  קבועים  צפייה  דפוסי 
קבוצת הרוב קיים דפוס מעורב של העדפה ברורה של תכנים חדשותיים מקומיים אך צריכת 

בידור ישראלי וזר כאחד.
על מנת לקבל תמונה מלאה יותר על העדפות צריכת החדשות של הקבוצות התרבותיות 
השונות, נבדקו גם הבדלים בחשיפה לסיקור אירועים חדשותיים שונים. נוסף על ההבדלים 
בין הקבוצות, ניתן לראות מהנתונים המוצגים בלוח 5 כי בסיקור אירועי חדשות גלובליים 
צופים מכל הקבוצות נוטים לנטוש את המהדורות הישראליות לטובת חדשות זרות, אך בעת 
התרחשות אירועים מקומיים בעלי חשיבות, הקבוצות שאינן נוהגות להישען על התקשורת 
המקומית נוהגות באופן שונה: העולים בוחרים לצפות בערוצים ישראליים, ואילו הערבים 

ממשיכים לאחוז באותו דפוס צריכה של חדשות שאינן מקומיות. 
המגמות הכלליות העולות מלוח 5 דומות לממצאים הקודמים ומצביעות על כך שבעוד 
מידע  לצורכי  ישראליים  ערוצים  על  בלעדי  כמעט  באופן  נשענים  הרוב  קבוצת  שחברי 
אקטואלי, בקרב עולים וערבים יש גיוון רב יותר במקורות החדשות. באופן כללי ההישענות 
על ערוצים ישראליים לצורך אקטואליה ברורה יותר בכל הקבוצות לעומת מידת האזכור 
שלהם לגבי צפייה כללית )כפי שעולה מלוח 2(. הממצא המעניין ביותר מלוח 5 עולה מן 
ההשוואה בין קבוצות המיעוט. באירוע חדשותי ישראלי עולה הצפייה של עולים בחדשות 
בערוצים ישראליים )83.9% לעומת 51%(, אך אצל הערבים נשמרת יציבות )50% לעומת 
52%(. לכך ייתכנו שני הסברים: האחד הוא קיומו של הערוץ הישראלי ברוסית, שמאפשר 
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דומה בערבית.  בזמן אירוע מקומי, לעומת היעדר ערוץ  ישראליות  לעולים לקבל חדשות 
הסבר שני נוגע לסוגיית הזהות. מכיוון שאירועים חדשותיים מקומיים חשובים נוטים להיות 
בהצטלבות  ישירות  נוגעים  הם  התנתקות(,  צה”ל,  פעולות  )פיגועים,  ביטחוני  אופי  בעלי 
הזהויות הישראלית והפלסטינית. הכיסוי של אירועים מסוג זה נוטה להיות לאומי, וככזה 
הוא מדיר את הערבים הישראלים מהקולקטיב הישראלי, בעוד שהוא מקרב את העולים. 

במצב כזה לא מפתיע שמקור החדשות המועדף על ערבים יהיה מערוץ זר. 

לוח 5: דפוסי צפייה בחדשות באירועים שונים בקרב קבוצות תרבותיות שונות

חברי קבוצת כלל האוכלוסייה
הרוב

עולים מחבר 
ערביםהעמים

אחוז תכניות חדשותיות 
80.6493.4562.6952.00ישראליות בכלל 

אחוז תכניות חדשותיות 
בערוצים ישראליים בסיקור 
אירועים ישראליים חשובים 

85.6896.4183.8649.90

אחוז תכניות חדשותיות 
בערוצים ישראליים בסיקור 

אירועים בינלאומיים חשובים
56.9168.6850.9227.41

מבחן T מזווג לבחינת הבדלים 
בין אחוז תכניות חדשותיות 

ישראליות בכלל ובין תכניות 
חדשותיות ישראליות בסיקור 

ההתנתקות

NSNS
-4.1***
)df=94(

NS

מבחן T מזווג לבחינת הבדלים 
בין אחוז תכניות חדשותיות 

ישראליות בכלל ובין תכניות 
חדשותיות ישראליות בסיקור 

אירועים בינלאומיים

49.12***
)df=410(

72.03***
)df=228(

18.33***
)df=101(

11.22***
)df=85(

P<0.001	***

הממצאים  חדשותיים,  אירועים  בזמן  ישראליים  מקורות  על  עולים  של  להישענות  אשר 
)2005(, שרבים ממרואייניה דיווחו על קושי  הנוכחיים מחזקים את מסקנותיה של אליאס 
לעקוב אחרי חדשות בעברית. ובכל זאת, חלקם צופים בחדשות ישראליות אחרי פיגועים או 
שהם מנסים לעקוב אחרי חדשות ישראליות מאז ראשית האינתיפאדה. זאת בשל האמינות 
וגם בשל  אירועים מקומיים,  סיקור  בעיניהם בעת  יחסית שיש לחדשות מקומיות  הגבוהה 
מידיותם )במקום להמתין להתייחסות לאירוע במסגרת סיקור חדשות החוץ בערוצים זרים(. 
לסיכום, התמונה העולה מניתוח נתוני הצפייה בחדשות מצביעה על חשיבותן של חדשות 
מקומיות בקרב כל הקבוצות, אך מחדדת את היעדר מקורות המידע הזמינים לאוכלוסייה 
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הערבית בישראל ואת דפוסי הסיקור של הערוצים המקומיים שמסבירים את ההעדפה של 
אוכלוסייה זו, הנובעת גם מן הצורך לקבל מידע על אירועים מקומיים ממקורות זרים.

דיון

לעומת  ייחודיות  קבוצות  שתי  של  בטלוויזיה  הצפייה  דפוסי  את  להשוות  ביקש  זה  מאמר 
התפקידים  על  לעמוד  נועד  הקבוצות  שלוש  של  הצפייה  דפוסי  ניתוח  הרוב.  קבוצת 
בנפרד.  הקבוצות  מן  אחת  כל  ועבור  בכלל  הישראלית  החברה  עבור  ממלאת  שהטלוויזיה 
מתוך החשש שהטלוויזיה הרב ערוצית והתלות שלה ביבוא של תכנים וערוצים גלובליים 
כמה  נבחנו  החברתית–אזרחית,  הסולידריות  בנויה  שעליו  התרבותי  הבסיס  את  מחלישות 
גורמים: א. המידה שבה הטלוויזיה משמשת מרחב ציבורי ותרבותי משותף; ב. המידה שבה 
הטלוויזיה מטפחת זהויות תרבותיות ולאומיות משותפות וייחודיות; ג. השימוש בטלוויזיה 

כמקור לבידור ולמידע. 
הממצאים מלמדים על מרכזיותם של ערוצים, תכניות ודמויות ישראליות בתפריט הצפייה 
של הישראלים, אך בה בעת הם מצביעים גם על הבדלים בין–קבוצתיים ניכרים. רוב הצפייה 
היא בתכנים ישראליים או בתכנים זרים בתרגום ובאריזה ישראליים )בעיקר אלה המשודרים 
נוטים,  בערוצי חלון(, אך בהיעדר ערוצי שידור שמותאמים במיוחד לצופים הערבים, הם 
יותר מאחרים, לצפות בערוצים ערביים; הן ערוצים כלל ערביים והן ערוצים ממדינות ערב 
השכנות. באשר לחדשות, נמצא שיש תלות רבה במקורות מקומיים, אך ההבדלים בין צופים 
בתכנים  לצפייה  הנוגע  בכל  יותר  גדולים  ולעולים  הוותיקה  לאוכלוסייה  בישראל  ערבים 

חדשותיים לעומת ההבדלים בצפייה שאינה חדשותית )תכניות בידור ואחרות(. 
מגמות  של  זיהוי  מאפשר  מסתייעת  לא  בזכירה  שהשימוש  נטען  המתודולוגית  ברמה 
צפייה באופן שמתאים למטרות מחקר תיאורטי יותר מאשר דיווח עצמי על צפייה או מדידת 
רייטינג, אשר מתאימים יותר למטרות מסחריות. מדידה זו נמצאה מהימנה, תקפה ומספקת 
ערוצים,  סוגי  לשישה  החלוקה  ותיאורטית.  תיאורית  מבחינה  ומורכבות  עשירות  תוצאות 
בהדגמת  ערך  כבעלת  התגלתה  היא  אף  ראשוני,  אמפירי  שימוש  בה  נעשה  זה  שבמחקר 
החשיבות של קבוצות הערוצים כמוקדי זהות קבוצתיים )בעיקר החשיבות של ערוץ “ישראל 
של  השימושיות  את  לבחון  כדי  המשך  במחקרי  צורך  שיש  ספק  כל  אין  ברוסית(.  פלוס” 
החלוקה הזאת וכדי לקשור את החלוקות הללו להשפעות ספציפיות של סוגי ערוצים. כמו כן, 
נמצא שככל שהמדידה נערכת ברמה ספציפית יותר, כלומר ברמה של תכניות ודמויות ולא 
 Bueselle רק ערוצים, כך מתחדדים ההבדלים בין הקבוצות )לממצא דומה בהקשר אחר ראו

.)& Greenberg, 2000
תרומתו של המחקר לספרות התקשורתית והסוציולוגית היא בפרסום נתונים לגבי דפוסי 
צפייה בטלוויזיה בהקשר של תלות בטלוויזיה גלובלית. למרות ריבוי הטענות התיאורטיות 
נתונים  מאוד  מעט  יש  הישראלית,  לחברה  גורמת  הגלובלית  שהטלוויזיה  הנזקים  בדבר 
במיעוטים  שעוסקים  האחדים  האיכותניים  המחקרים  אלה.  טענות  לבחון  ניתן  שבעזרתם 
בישראל ובצפייה בטלוויזיה )לדוגמה, אליאס, 2005( מספקים תובנות חשובות בדבר מקומה 
יכולים לספק תיאור כולל והשוואתי של  ותפקידה של הטלוויזיה בחיי מהגרים, אך אינם 
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בסיס  על  קרובות  לעתים  מתנהלים  תקשורת  למדיניות  באשר  דיונים  גם  צפייה.  דפוסי 
ספקולציות או על בסיס נתונים מסחריים וחלקיים, ולא על בסיס נתונים שמשקפים שאלות 
שנוגעות לאינטרס הציבורי. אף שבנתונים המוצגים כאן ובניתוח הראשוני שלהם אין בסיס 
לתשובות חד משמעיות לגבי השפעתה של הטלוויזיה הגלובלית, הם מספקים בסיס לדיון 
מושכל יותר, שכן הם מציירים מגמות של שימוש בטלוויזיה ושל חשיבות של סוגי צפייה 
שונים עבור הצופים; מגמות שהבנתן ותיעודן חשובים לדיון ציבורי לא פחות מניתוח של 

תכנים וייצוגים או של לוחות משדרים.
ממצא נוסף שעולה מהניתוח שלנו הוא התפקיד החברתי החשוב שיש לערוץ הישראלי 
ברוסית. מלבד שאלת הרייטינג, מתחוור שערוץ זה חשוב ביותר עבור עולים, בעיקר כערוץ 
המספק חדשות מקומיות ומהירות בזמן אירועים חשובים בישראל. בשל הבדלים בשיטות 
המדידה קשה לערוך השוואות מדויקות בין ממצאי מחקר זה ובין מחקרי חשיפה מסחריים, 
אולם ניתן לראות כי במחקר זה העולים מדווחים על רמת חשיפה )או לפחות חשיבות( נמוכה 
יותר לערוצים זרים )כ–30% לעומת 60%-70%( לעומת הרמה שעליה נטו לדווח במחקרים 
מראשית שנות התשעים, טרם הקמת ערוץ 9 )פיין, 1995(. כמו כן, אין ספק שממצאי המחקר 
הנוכחי מחדדים את המשמעות התרבותית של היעדר ערוץ ייעודי בערבית או פתרונות דומים 
שייתנו מקור מידע אמין ונגיש לאזרחי ישראל הערבים. אף על פי שניתן להסביר את דפוסי 
הצפייה של המיעוט הערבי כפונקציה של נטיות תרבותיות ולא של ההיצע הטלוויזיוני, יש 
וגם המגמות הבדלניות של המיעוט הערבי משקפים את  ייעודי  ערוץ  היעדר  להניח שגם 

ההיסטוריה של יחסי יהודים–ערבים בישראל. 
הצפייה המרובה של אזרחי ישראל הערבים ברשתות ערביות, לא רק לצורך חדשות, היא 
נקודה חשובה למחשבה לגבי המידה שבה התקשורת הישראלית מספקת מענה לאוכלוסייה 
גדולה וחשובה זו. העובדה שהערבים בישראל אינם נמנעים מלצפות בערוצים ישראליים ־ 
ואף להפך, חלק ניכר מהערוצים והתכניות שהזכירו הם ישראליים ־ מצביעה על כך שאינם 
של  תולדה  היא  זרים  בערוצים  שלהם  הרבה  ושהצפייה  הישראלית,  מהטלוויזיה  סולדים 
היעדר היצע מספיק של תכניות רלוונטיות עבורם. מתוצאות המחקר עולה שערוץ ישראלי 
במה  וייתן  האוכלוסייה  אמון  את  שירכוש  המדינה,  במוסדות  תלוי  בלתי  שיהיה  בערבית, 
ליצירה מקורית של יוצרים ערבים בישראל, עשוי למלא תפקיד חברתי חשוב בבניית הזהות 
הייחודית של הקהילה הערבית בישראל. גם הצלחתו של הרדיו המסחרי ־ האזורי והפיראטי 
־ בערבית )ג’מאל, 2006( הוא בבחינת ראיה לצורך של האוכלוסייה הערבית בישראל בכלי 

תקשורת משלהם.
ראוי לציין שתובנה זו, כמו תובנות אחרות, לא הייתה מתאפשרת בניתוח שאינו מבחין 
בין תוכן זר מסוגים שונים, למשל בין תכנים זרים לאומיים לתכנים אזוריים או גלובליים. 
גם השימוש בשאלות פתוחות מאפשר להבחין בין ערוצים מקומיים בעברית, ערוץ מקומי 

ברוסית וערוצים רוסיים זרים ולהסיק מסקנות חברתיות חשובות ממחקר זה. 
דוגמה נוספת לחשיבות של התבוננות בדפוסי הצפייה בתכנים זרים ומקומיים דרך חלוקה 
נצפות  אהובות  כתכניות  הנחקרים  שציינו  הזרות  מהתכניות  שרבות  בתובנה  היא  רגישה 
בערוצי חלון ולא בערוצים זרים, ומגמה זו ברורה בייחוד אצל צופים מקבוצת הרוב לעומת 
ערבים ועולים. אצל צופים מקבוצת הרוב אחוז התכניות האהובות שמשודרות בערוצים זרים 
היא זניחה, ורוב התכניות הזרות האהובות משודרות בערוצי חלון. לעומת זאת, אצל שתי 
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קבוצות המיעוט הערוצים הזרים משחקים תפקיד חשוב יותר. מכאן עולה שערוצי החלון, 
את  בעיקר  משרתים  והלוויין,  הכבלים  חברות  של  הדגל  וספינת  מרכזי  שיווקי  כלי  שהם 
קבוצת הרוב ולא את המיעוטים בישראל. גם מסקנה זו מצריכה את ההתבוננות המעמיקה 

והמפורטת בדפוסי הצפייה שמספקים הנתונים במחקר זה.
מתוך ניסיון להבין בחירות והעדפות של צופי טלוויזיה, כמו בכל מחקר שמתחקה אחר 
ובין  צופים  גורמים מבניים שמבנים בחירות של  בין  התנהגות של צרכנים, חשוב להבחין 
עולים  בין  ההבדל  את  לייחס  יהיה  נכון  לא  למשל,  אישיות.  מהעדפות  שנובעים  גורמים 
לערבים בהעדפותיהם לערוצים מגזריים לטעם אישי או תרבותי. ברור במקרה זה שההבדל 
בערבית.  דומה  ערוץ  ומהיעדר  ברוסית  ישראלי  ייעודי  ערוץ  מקיומו של  ונובע  מבני  הוא 
לעומת זאת, הסבר על בסיס העדפות תרבותיות סביר יותר כפירוש להבדלים בין הקבוצות 
מהערבים(.  ו–6.1%  מהעולים  הרוב, 12.6%  קבוצת  מחברי   19.9%( חלון  לערוצי  בהעדפות 
הממצאים,  בניתוח  העדפות  לגורמי  מבניים  גורמים  בין  להבחין  ניסיון  נעשה  זה  במחקר 
השימוש  ובזכות  בישראל  הטלוויזיה  שוק  עם  טובה  היכרות  בזכות  התאפשרה  זו  והבחנה 

בשאלות פתוחות יותר.
הצפייה בטלוויזיה מאפשרת לנו לראות אחרים, אך אנו אוהבים וצריכים לראות בה גם 
ייצוגים של עצמנו, של הקבוצות שעימן אנו מזדהים ושל המקומות המוכרים לנו )אברהם, 
2001(. מחקר זה לא עסק כלל בייצוגים, אף שהם חשובים להבנת דפוסי הצפייה של הקבוצות 
שתועדו במחקר זה, ולמרות יכולתם ללמד על המידה שבה צופים חשים שערוצים שונים 
ותכנים שונים מייצגים אותם, את תרבותם ואת תפיסת עולמם, ושהתכנים בערוצים השונים 
רלוונטיים לחייהם. הערוץ המקומי ברוסית חשוב לאוכלוסיית העולים לא רק כי הוא משדר 
תכניות חדשות ובידור שנגישות עבורם, אלא גם כי הוא מספק ייצוגים של הקהילה שלהם 
זהותם, לא רק  יותר של  נגיעה ברבדים רבים  ודיון בבעיות שמעסיקות אותם, אגב  בארץ 
כרוסים )לעומת הערוצים הזרים( או כישראלים )בערוצים המקומיים(. הממצא לפיו שייכות 
קבוצתית מנבאת את דפוסי הצפייה גם בשליטה על ידיעת עברית מספק תמיכה למסקנה 

זו. 
מחקרים קודמים )פירסט ואלפנט–לפלר, 2004( מצביעים על הייצוג המועט הן של עולים 
והן של ערבים בערוצים המקומיים, ויש להניח שגם לכך יש חלק בהסבר התלות של קבוצות 
אלו בערוצים זרים. מי שמוטרד מנדידת הצופים לערוצים זרים צריך לדאוג ליתר ייצוגיות 
של קבוצות מיעוט בערוצים המקומיים וליתר רלוונטיות של התכנים המשודרים בהם עבור 

קבוצות מיעוט.
זה הוא בבחינת חוליה ראשונה במאמץ לחקור את השפעתה של הגלובליזציה  מחקר 
בתחום הטלוויזיה על החברה בישראל. השפעה זו באה לידי ביטוי בכך שצופים מנצלים את 
תכניות, שבעזרתן  רחב של  לצפות במבחר  להם  מזמנת  הגלובלית  האפשרות שהטלוויזיה 
הם יכולים לשמור על קשר עם תרבויות ועם מקומות שאליהם הם קשורים, ולפתח או לחזק 
זהויות לא ישראליות או זהויות ייחודיות בצד הזהות הישראלית. חשיבותה של הטלוויזיה 
כמקור ללימוד הדדי של קבוצות חברתיות זו על זו, כפורום לדיון ציבורי וכדרך לשמור על 
הדוק  מעקב  דורשת  ולמובלעות,  לגטאות  ונחלקת  שהולכת  בחברה  בין–קהילתיים  קשרים 
אחרי השינויים שחלים בדפוסי הצפייה בטלוויזיה. הדינמיות של שוק הטלוויזיה בישראל 
ושל קצב ההשתלבות התרבותית ובניית הזהות הקבוצתית של הקבוצות השונות הופכת את 
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המאמץ לעקוב אחרי המגמות הללו למשימה מתמשכת וארוכת טווח. בשלב זה הממצאים 
המחקריים שיקשרו בין צפייה בטלוויזיה ובין התפתחות של זהות אישית וקבוצתית עדיין 
אינם מאפשרים לקשור קשר ישיר בין השניים, אולם ככל שיתווספו מחקרים שיאירו את 
הרגלי הצפייה מחד גיסא ואת תהליכי הזהות מאידך גיסא, כך יתבררו טיבו ומשמעותו של 

הקשר שתיאורטיקנים ופרשנים רבים כל כך מתעקשים להזהיר מפניו.
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