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 אודות מוסד שמואל נאמן
 

ביוזמת מר שמואל (סם) נאמן והוא פועל להטמעת חזונו  1978מוסד שמואל נאמן הוקם בטכניון בשנת 

 טכנולוגי, כלכלי וחברתי של מדינת ישראל.-לקידומה המדעי

לאומית בנושאי מדע וטכנולוגיה, המתמקד בהתווית מדיניות מוסד שמואל נאמן הוא מכון מחקר 

תעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, תשתיות פיסיות, סביבה ואנרגיה ובנושאים נוספים בעלי חשיבות 

במוסד מבוצעים מחקרי מדיניות  לחוסנה הלאומי של ישראל בהם המוסד תורם תרומה ייחודית.

על רבדיו השונים. מחקרי וסקירות, שמסקנותיהם והמלצותיהם משמשים את מקבלי ההחלטות במשק 

המדיניות נעשים בידי צוותים נבחרים מהאקדמיה, מהטכניון ומוסדות אחרים ומהתעשייה. לצוותים 

נבחרים האנשים המתאימים, בעלי כישורים והישגים מוכרים במקצועם. במקרים רבים העבודה נעשית 

מוסד שמואל נאמן וללא תוך שיתוף פעולה עם משרדים ממשלתיים ובמקרים אחרים היוזמה באה מ

לאומית שעניינה מדע, טכנולוגיה והשכלה  שיתוף ישיר של משרד ממשלתי. בנושאי התוויית מדיניות

 גבוהה נחשב מוסד שמואל נאמן כמוסד למחקרי מדיניות המוביל בישראל. 

עד כה ביצע מוסד שמואל נאמן מאות מחקרי מדיניות וסקירות המשמשים מקבלי החלטות ואנשי 

סקירת הפרויקטים השונים שבוצעו במוסד מוצגת באתר האינטרנט של  וע במשק ובממשל. מקצ

 -המוסד. בנוסף מוסד שמואל נאמן מסייע בפרויקטים לאומיים דוגמת המאגדים של משרד התמ"ס 

מגנ"ט בתחומים: ננוטכנולוגיות, תקשורת, אופטיקה, רפואה, כימיה, אנרגיה, איכות סביבה 

מארגן גם ימי עיון מקיפים  בעלי חשיבות חברתית לאומית. מוסד שמואל נאמןופרויקטים אחרים 

 בתחומי העניין אותם הוא מוביל. 

 

 .עמרי רנדוכמנכ"ל מכהן פרופ'  זאב תדמוריו"ר מוסד שמואל נאמן הוא פרופ' 
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 04-8231889, פקס : 04-8292329טלפון: 

 info@neaman.org.ilכתובת דוא"ל: 

 www.neaman.org.ilכתובת אתר האינטרנט: 
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 המקור
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להטמעת  והוא פועלביוזמת מר שמואל (סם) אמן  1978מוסד שמואל אמן הוקם בטכיון בשת 

 טכולוגי, כלכלי וחברתי של מדית ישראל.- המדעילקידומה חזוו 

, וטכולוגיה מדע בושאי לאומית מדייות בהתווית מתמקדהמחקר הוא מכון מוסד שמואל אמן 

 חשיבות בעלי וספים ובושאים וארגיה סביבה, פיסיות תשתיות, גבוהה והשכלה חיוך, תעשייה

במוסד מבוצעים מחקרי מדייות  .ייחודית תרומה תורם המוסד בהם של ישראל לאומילחוסה ה

וסקירות, שמסקותיהם והמלצותיהם משמשים את מקבלי ההחלטות במשק על רבדיו השוים. 

מחקרי המדייות עשים בידי צוותים בחרים מהאקדמיה, מהטכיון ומוסדות אחרים 

ים במקצועם. ומהתעשייה. לצוותים בחרים האשים המתאימים, בעלי כישורים והישגים מוכר

במקרים רבים העבודה עשית תוך שיתוף פעולה עם משרדים ממשלתיים ובמקרים אחרים 

 היוזמה באה ממוסד שמואל אמן וללא שיתוף ישיר של משרד ממשלתי. בושאי התוויית מדייות

לאומית שעייה מדע, טכולוגיה והשכלה גבוהה חשב מוסד שמואל אמן כמוסד למחקרי 

  וביל בישראל. מדייות המ

עד כה ביצע מוסד שמואל אמן מאות מחקרי מדייות וסקירות המשמשים מקבלי החלטות 

באתר  תסקירת הפרויקטים השוים שבוצעו במוסד מוצג ואשי מקצוע במשק ובממשל. 

האיטרט של המוסד. בוסף מסייע מוסד שמואל אמן בפרויקטים לאומיים דוגמת המאגדים 

, כימיה, , רפואהמג"ט בתחומים: וטכולוגיות, תקשורת, אופטיקה - של משרד התמ"ס 

 בעלי חשיבות חברתית לאומית. מוסד שמואל אמן אחרים ארגיה, איכות סביבה ופרויקטים

 מארגן גם ימי עיון מקיפים בתחומי העיין אותם הוא מוביל. 

 עמרי רד. יו"ר מוסד שמואל אמן הוא פרופ' זאב תדמור וכמכ"ל מכהן פרופ'

  

  32000כתובת המוסד: מוסד שמואל אמן, קרית הטכיון, חיפה 

   04-8231889, פקס : 04-8292329טלפון: 

   info@neaman.org.ilכתובת דוא"ל: 

   www.neaman.org.ilכתובת אתר האיטרט: 
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  מוחון. 1

  (ע"ע). וטכולוגיה מדע יידיעה משודרת, מודפסת או מקוות, בושא: כתבה או מדעי אייטם

  דקו.ב: כתבה או ידיעה באחד מהמקורות שאייטם

המדיום המשודר (רדיו וטלוויזיה), המודפס במחקר זה את  אמצעי התקשורת. כולל סוג: מדיום

(בלשון  "מדיום"לההתייחסות היא בשל מוצאה הלטיי של המילה, (עיתוים) והמקוון (איטרט). 

  ברבים. "מדיה"זכר) כיחיד ו

 ,STEM )Science בדו"ח זה ושאי "מדע וטכולוגיה" מוגדרים כתחומי: מדע וטכולוגיה

Technology, Engineering & Mathematics.( פיזיקה,  את אלו כוללים) המדעים המדוייקים

(כולל פיתוחים חדשים  הדסהוכימיה, מדעי המחשב, מדעי כדור הארץ), מתמטיקה, טכולוגיה 

. בדו"ח זה כלל מדעי החיים (ביולוגיה, ביורפואה, רפואה וכו')ו, המושתתים על דיסיצפליות אלו)

ל שהשיטות המשמשות בימיו את המחקר בתחום והן ב שלארכיאולוגיה, הן בגם מחקר בתחום ה

  .בישראלתחום ההמיוחד של  ומעמד

את האופים בהם "אורז" העיתואי ידע מדעי, כשלעצמו מושג המסגור מתאר : מסגרות מדיה

איזוטרי עבור קהלים רחבים, ומציגו כרלווטי וקוהרטי עבור הציבור הרחב. מסגור כולל בחירה 

והבלטה של אלמטים ספציפיים בדיווח באופן המציע הגדרה של הבעיה, סיבותיה, הפתרוות 

 ).Entman, 1993(האפשריים, והאחראים ליצירת הבעיה ולפתרוה 

אתרי האיטרט ותחות הרדיו, העיתוים , ערוצי הטלוויזיה מציין אתהמקור : בדו"ח זה מקור

  .מהם אספו האייטמים המדעיים

), מקדיש מקום רחב לדיווחים בושאי broadsheetלרוב מודפס על יריעה רחבה (: עיתון איכות

מדייות, כלכלה, פוליטיקה וחברה. מציג אייטמים פרשיים, לרוב ארוכים עם דגש עיקרי על 

  .)1997, לימור&  מן(התוכן המפורסם בו 

, מושג שהפך tabloid -לרוב מודפס על עמודים קטים הוחים יותר לקריאה : עיתון פופולארי

לימים לשם רדף לעיתוות ססציוית, לעיתים על חשבון אמיתות המידע. בעיתון הפופולארי 

לרוב עוסקים בושאים הקשורים לפשע, ספורט, מין, רכילות וכדומה. דגש רב מושם בו על 

 .)1997, לימור&  מן(גם על חשבון הטקסט בכתבה עצמה כותרות מושכות וגדולות, לרוב 

בתקשורת המשודרת לא בדקו כל התכים בערוץ הטלויזיה או בתחת הרדיו, אלא  תוכית:

  תוכיות מסויימות בלבד.

  

רחב, בשוה מהתקשורת הבין אישית. אמצעי התקשורת הפוים לקהל יעד תקשורת המוים: 

תחת הגדרת "תקשורת ההמוים" יתן למצוא את עיתוים, רדיו, טלוויזיה, סיפורת, קולוע 

  ובשים האחרוות גם אתרי איטרט מסויימים.



5 
 

  

התקשורת החדשותית מתמקדת בושאי אקטואליה, פוליטיקה וסדר היום : תקשורת חדשותית

מגזיים), תוכיות מ(להבדיל  ם היומייםעיתויהכל ם בדו"ח כלליהגדרה זו בהמדיי. 

) ודרמה תוכיות ראליטימשידורי מוזיקה,  להבדילהאקטואליה והחדשות ברדיו ובטלוויזיה (

', רשתות mako' - כגון תוכן חדשותי (להבדיל מאתרי בידורהמתמחים בואתרי האיטרט 

  'הידען'). כמובושאי ישה או בלוגים  'facebook'כמו חברתיות 

כל העיתוים המודפסים המחולקים או רכשים. בעיתוות המודפסת קיימת : תקשורת מודפסת

חדשות  - יומוים, שבועוים וירחיים, תחומי העיסוק  - חלוקה לסוגי עיתוים לפי מועדי פרסום 

עיתוות איכות  -ר כלליות, כלכלה ועסקים, עיתוים מפלגתיים ומגזריים וכן לפי רמת הסיקו

)Broadsheet ( (ע"ע)) ות פופולאריתלעומת עיתוTabloid( (ע"ע) ים היומיים המודפסיםהעיתו .

את 'ידיעות אחרוות', 'ישראל היום', 'מעריב', בין השאר כיום בארץ בשפה העברית כוללים 

  'מקור ראשון', 'ישראל פוסט' ו'הארץ'.

שהתפתחה בעקבות התרחבות , יחסיתחדשה : התקשורת המקוות היא תופעה תקשורת מקוות

השימוש ברשת האיטטרט. ייחודה ביחס לתקשורת המסורתית (המודפסת והמשודרת) היא 

זמיותה הגבוהה לציבור, עידכון רציף ויכולת לשלב אמצעים חזותיים המשלבים הן את יכולות 

של המודפסת (תמוות) בוסף לקישור לושאים דומים  התקשורת המשודרת (וידיאו ואודיו) והן

. בוסף, התקשורת המקוות מאפשרת )2007(שוורץ אלטשולר, או דיווחים קודמים באותו ושא 

ם מרכזיים של אתרים חדשותיים יש שי סוגיכיום  לציבור הקוראים להגיב על התוכן שפורסם.

- ואתרי 'ישראל היום!' ו 'Ynet' ,'nrg'הקשור לעיתון מודפס (כדוגמאת  ,עיתון מקוון :בישראל

 ).'וואלה!''הארץ') ואתרים כללים המכילים תוכן חדשותי רחב (

בשידורי הטלוויזיה התקשורת המשודרת כוללת  שידורי הרדיו והטלוויזיה.: תקשורת משודרת

', 1', שידורי הכבלים והלוויין) והציבוריים ('ערוץ 10'ערוץ - ' ו2את הערוצים המסחריים ('ערוץ 

, '100FMרדיוס ', '99רדיו 'ערוץ הכסת' וכדומה). ברדיו מדובר בכלל תחות הרדיו האזוריות ('

  רשת ב'', 'גלי צה"ל', 'רשת ג'' ועוד).'רדיו ירושלים' וכדומה) והארציות (כגון '
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  . תקציר מהלים2

בתקציר זה מאוגדים עיקרי הממצאים העולים מדו"ח מצב המדע בתקשורת החדשותית דוברת 

) 2014עד אפריל  2013העברית בישראל. איסוף התוים ערך לאורך חצי שה רצופה (אוקטובר 

שורת משודרת (טלוויזיה ורדיו), תקשורת וכלל מקורות משלושת אפיקי המדיה השוים: תק

מודפסת (עיתוים יומיים), והתקשורת המקוות (אתרי איטרט חדשותיים). המחקר כימת את 

, תיאר את האופים בהם המדע מוצג לציבור, את תחומי המחקר 1הסיקור של ושאי מדע

  עיקריים:הפוצים ואת ההבדלים בסיקור מדע בין מקורות שוים. להלן הממצאים ה

  חה כי חשיפת הציבור למדע הכרחית לשם המשך הפיתוחקודת המחקר זה יוצא מ

שקיפות כלפי משלמי המיסים וכן קידום אורייות מדעית על ידי הטכולוגי במדיה, 

החלטות בושאים  תקבלבעדם באמור לסייע הידע מדעי  עידוד האזרחים לרכישת

 .הקשורים לבריאות, צריכה וסגון חיים בחיי היומיום

  20- ו מקורותה 15 -אייטמים מדעיים ב 1064במהלך תקופת האיסוף בסך הכל פורסמו 

כמעט מדי יום במהלך תקופת האיסוף התפרסם לפחות אייטם מדעי . שבחוהתוכיות 

תון זה מעיד על  שבע שבתות. מהימים), למעט 99.3%אחד באחד מהמקורות שבמדגם (

שכיחותם של אייטמים כוותה של התקשורת לעסוק, במידת מה, בושאי המדע. 

'הארץ' (שישי),  מדעיים היתה הגבוהה ביותר במהדורות סוף השבוע של העיתוים

 'גלובס' (חמישי).ו' כלכליסט'

 פח ת  התקשורת המודפסת הקדישהוהמשודרת: רב יותר למדע ביחס לתקשורת המקוו

 החדשות מהשטח הכולל של העיתוים בממוצע הוקדש למדע. תוכיות 1.9%

מכלל זמן השידור לושאי מדע,  1.2%במחקר, הקדישו  שבחו בטלוויזיה, והאקטואליה

לשם השוואה,  מכלל המילים שפורסמו הוקדשו למדע. 0.5%ואילו בתקשורת המקוות 

מזמן תוכיות החדשות  4.6%- אגליה מקדישים כב של השידור הציבורי BBC-ערוצי ה

מזמן החדשות  3% - ובארצות הברית כ בשידור הציבורי בארץ) 1.9%(לעמת  לושאי מדע

, סיקור , כך שבהשוואה למדיות מפתח אחרותלושאים אלומוקדש במדיה השוים 

 .המדע בתקשורת הישראלית לוקה בחסר

 ושת ערוצי הטלוויזיה עולה כי מהדורת מהשוואה בין מהדורות חדשות הערב של של

אייטמים מדעיים, אחריה המהדורה המרכזית של  28' מובילה עם 10החדשות של 'ערוץ 

אייטמים, ומקרטעת מאחור 'מבט', מהדורת החדשות של השידור  16' עם 2'ערוץ 

 עם שמוה אייטמים בלבד. ,הציבורי בישראל

                                                 

המדעים המדוייקים מחקרים ופיתוחים חדשים, דעת מומחים, פרוייקט מחקרי וכד' בתחומי כ הוגדרו מדע ושאי 1

(כולל פיתוחים חדשים המושתתים  הדסהו(פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, מדעי כדור הארץ), מתמטיקה, טכולוגיה 

. בדו"ח זה כלל גם מחקר בתחום מדעי החיים (ביולוגיה, ביומד/ביורפואה, רפואה וכו')ו, על דיסיצפליות אלו)

  .בישראלתחום ההמיוחד של  ול מעמדשמיו את המחקר בתחום והן בהשיטות המשמשות בי שלארכיאולוגיה, הן בה
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  ים על זו של שאר תרומתם לסיקור מדע של הכתבים הפורייםביותר עולה עשרות מו

חבריהם למערכת. ממצא זה מחדד את החשיבות שבהקצעת משאבים לטובת כתב מדע 

ייעודי. כמו כן יתן לראות את חשיבותם של כתבים שאים מוגדרים ככתבי מדע, אך 

  בוחרים לסקר מדע במסגרת עבודתם כמו כתבי טכולוגיה או בריאות מסוימים.

 בתקשורת הישראלית הוא חיובי ולא ביקורתי בעיקרו. עיקר המחקר המוצג  ייצוג המדע

 .טכולוגי-הדסיהיתר ) ו27%( יישומי), ואחריו 55%( לציבור הוא מחקר בסיסי

 או 47%הוסברו לרוב ברמת הגדרה כללית בלבד (שהופיעו בסיקור מדעיים המושגים ה (

הציבור חשף להסבר עשיר מהמקרים  6%-). רק ב29%שלא יתן להם הסבר כלל (

ומעמיק. הסבר כזה משתמש באלוגיות וקישורים לחיי היום יום, וסף לתיאור תמות 

 מצב עשירה המציגה את שי צדי המתרס במקרים של אי הסכמה או מחלוקת.

  מצאו בסיקור הבדלים גדוליםיםמדעי החיים והרפואה מובילים  שדות המחקר שו

מסך כל  59%רתית לה הם זוכים: יחד הם מהווים בהפרש יכר בחשיפה התקשו

האייטמים שפורסמו במהלך חצי שת האיסוף. ושא המחקר השלישי מבחית חשיפתו 

מהאייטמים שפורסמו בתחום זה עוסקים בחקר  82%- , כש)17%( הוא תחום הפיזיקה

ומדעי כדור  ארכיאולוגיה )5%מדעי המחשב ( היושזכו לסיקור  אחרים החלל. תחומים

 לא )1.5%מתמטיקה (הו )1.8%טכולוגיה (). מחקר בתחום ה3%כימיה (ו )3.2%( הארץ

 .כלל כמעט לסיקור זכו

  ושאים המתפרסמיםושאי המחקר המתפרסמים בתקשורת ביחס ל מהשוואה של פיזור

במסגרת האקדמית ראה כי לתקשורת העדפה משמעותית לעיסוק בתחומי מדעי החיים 

יה תואמת את היקף המחקר הישראלי. עיקר הידיעות שהתפרסמו במהלך בצורה שא

) n=144, 37%תקופת הדגימה וסיקרו מחקרים ישראליים שוייכו לתחומי מדעי החיים (

בעוד ששכיחותם של מחקרים בושאים אלו בפרסומים מדעיים ישראליים עומד על 

. מעיין לראות שהטייה זו קיימת )et al., 2013(גץ  2007-2011כון לשים  5.35%

בהיקף כל כך רחב בתחומי מדעי החיים. בעוד שתחומי הפיזיקה, כימיה והמתמטיקה 

התפשים כתחומים "קשים לעיכול" בידי התקשורת, זוכים לסיקור תקשורתי הולם 

רפואי תפש כבעל עיין ציבורי -ותם בעולם הפרסום המדעי, המחקר הביוביחס לשכיח

 משמעותי וזוכה ליחס תקשורתי רב יותר.

  מהמאגר ( 20%כn = 197 ו אועבר קידוד מעמיק. במסגרת אייטמים אלו התראיי (

מהמדעים שדבריהם  22%שים, כלומר רק  37 - גברים ו 134מדעים, מהם  171צוטטו 

רת (ראיון ישיר, ציטוטים וכדומה) היו שים. יתר על כן, דרגתן האקדמית הובאו בתקשו

 של המדעיות היתה מוכה ביחס לזו של הגברים.

 ות- מהשוואה בין מחקרים קודמים בשאלת הלוקלפטריוטיות עולה כי במרבית המדי 

עיקר הסיקור הוא של מדע מקומי, אך בארץ יתן לראות שמרבית המחקרים החדשים 

) ורק לאחר מכן המחקר 30.1%וחים בתקשורת מקורם דווקא בארצות הברית (המדו

). תון זה דומה יותר למחקרים שבדקו סוגייה זו בקדה ובאיטליה. יתן 28%הישראלי (
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מרכז הפעיל והפורה ביותר של ה –להסביר ממצא זה בעקבות אופיו של גוף הידע המדעי 

 . אסיה אירופה ומזרח המחקר המדעי הוא ארצות הברית ולאחר מכן

  תמצא הבדל בין השידור הציבורי למסחרי בטלויזיה מבחי המדע, סיקור שכיחות לא

 תחומי המחקר המוצגים.והפח המוקדש לו 

 ת הערךי, הבולט החדשותי בבחיי בשימוש השידור הטלוויזיומצא שו הערוצים בין 

 מדעי מידע של הצגה ואין כמעט המסחריים שבערוצים בעוד. 2והציבוריים המסחריים

 הציבוריים עשו בערוצים שהוצגו מהאייטמים 10%), 2.5%(בשל היותם "חדשות רעות" 

 לא הייתה  הציבוריים בערוצים, לכך בוסף. מדע בהציגם זה חדשותי בערך שימוש

 7.5% המסחריים בערוצים אך מדעי בהקשר מובילות ציבוריות לדמויות התייחסות

 ,מובילה (סלבריטאים ציבורית דמות של בהקשר למדע המתייחסיםמהאייטמים 

הצגת המדע כ'חדשות רעות', העיסוק בסוגיות מוסריות, הדיווח  ).וכדומהפוליטיקאים 

על מדייות ורגולציה וההמעות מקישור המדע לסלבריטאים מעלה את חשיבותו של 

יביות וייצוג מאוזן. ראה השידור הציבורי בהצגת מדע לציבור בצורה השואפת לאובייקט

כי בתחומים אלו השידור המסחרי מציג את המדע במסגרת הסיפור האושי, ומוכר אותו 

 בעקבות קישור לסלבריטאי ופחות כושא מתאים לסיקור חדשותי בפי עצמו.

 פוצה מסגרת יות של זו היא הציבוריים לדיווח מדע בערוציםבעוד) 30%( ורגולציה מדי 

 הטלוויזיה בערוצי. מהמקרים 7.5%- ב רק לשימוש זוכה זו מסגרת המסחריים שבערוצים

 /וסיפורה את לרוב המשקפת אישית מבט קודת של במסגרת פוץ שימוש יש מסחריים

 ).20%( המוצג המדעי לושא בהקשר /תהמטופל של /הסיפורו את או ת/החוקר של

 דה'אג או מוצר ואילו קידום בשידור ציבורי, למסגרת מוסרית מצאה רק התייחסות

  בשידור המסחרי. מצאה רק

  יתן כפידה'האג, לצפות ש הכתבה מוצגת דרכה במסגרת ביטוי לידי באה העיתון של 

', כלכלי פיתוח/ערך' היא הכלכלה בעיתוי מהידיעות כרבע המשמשת המסגרת לקורא.

 הפוצה המסגרת, זאת לעומתלא מצאה מסגרת זו במדגם. , הכלליים שבעיתוים בעוד

 .)56%' (חדשה המצאה או מחקר' של זו היא הכלליים בעיתוים ביותר

 ים ייטמים.מהא 11.1%-ב או דיאגרמות ('הארץ') ליוו גרפים האיכות בעיתוןבעיתו 

 א הופיעו גרפים או דיאגרמות כלל.ל הפופולאריים

 זה מחקר בעקבות, החדשותית התקשורת ידי על לציבור המוצג המדע מהו השאלה על כמעה

 בתקשורת לרוב מופיע הישראלית החדשותית בתקשורת אופייי מדעי שאייטם לומר יתן

, חדש, בסיסי, אמריקאי או ישראלי במחקר עוסק, 'בארץ חדשות'ה במדור, המודפסת

 צייןמהסיקור . חיובי באור ותוצאותיו המחקר את ומציג רפואה או החיים מדעי בתחומי

 קיים באם ,המדע /תכתב ידי על ייכתב המקרים ובמרבית המידע כמקור מקצועי מדעי מקור

    .במערכת כזה

                                                 

תוים לפיקוחם של שלושה גורמים שוים כתוצאה משימוש בשעות השידור של  )23( שידורי הטלוויזיה החיוכית 2
לצורך דו"ח זה הוכללה התוכית 'עושים  הערוצים השוים וחלים עליהם החוקים השוים בהתאם לערוץ המשדר.

 דר חדש' במסגרת השידורים הציבוריים.ס
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  . מבוא3

המדע משחק תפקיד מרכזי בחיי היומיום אולם תכיו והשלכותיו זמיים ומובים רק באופן חלקי 

לציבור. המדע מספק תובות על עולם הטבע, טכולוגיות שימושיות ואמצעי ייצור, ומכון מחדש 

; דיקסון, Hartz & Chappell, 1997(טבע האדם החברה והיקום תפיסות מסורתיות לגבי 

. מומחים בתחומי הבריאות, הסביבה, החברה והכלכלה מכריעים בושאים הקשורים לסדר )1980

 & ,Albaek, Christiansen(היום, ומשפיעים  במידה רבה על השיח הציבורי בתחום התמחותם 

Togeby, 2003; Bromme, Scharrer, Stadtler, Hömberg, & Torspecken, 2014( .

יישומו, ובין  בעשורים האחרוים המתהדקת התלות בין המחקר המדעי וההקשר החברתי של

המדעים לציבור. את המחקר המסורתי אשר התבצע במיסגרות דיסיפליאריות, הומוגיות 

ואוטוומיות מחליפות מסגרות וורמות פעולה המתבססות על מסגרות עבודה 

איטרדיסיפליארית, בעלות הקשר יישומי, הדרשות לדין וחשבון ציבורי מתמיד. אם בעבר 

בצעי המחקר והן כשופטיו, השיפוט לגבי ערכו, תרומותיו וסיכויו, מושפע תפקדו המדעים הן כמ

 ,Nowotny( במידה רבה מהערכתו בידי התעשייה, החברה האזרחית ומוסדות ציבוריים אחרים

מצביעים על גישה חיובית כלפי  )National Science Board, 2014(קהל - .  סקרי דעת)1989

זו ציבורית המדע ורואים את המדעים כבעלי השפעה חיובית על החברה. ואולם לצד תמיכה 

פיתוחים ספציפיים כגון ההדסה הגרעיית, ביוטכולוגיה ומחקר  ,במחקר המדעי באופן כללי

מבחית השלכותיהן החברתיות, הסביבתיות או האתיות, מצאים במחלוקת ציבורית בתאי גזע 

 Gamson & Modigliani, 1989; Nisbet(ובהתאמה לגבי רמת המחויבות הציבורית למימוו 

& Scheufele, 2009; Nisbet, 2009( ובעיםים סביבתיים, בריאותיים וחברתיים הסיכו .

עים ויכולתם, וסמכותם, להעריך את את מומחיות המד יםבחלקם מתוצריו של המדע, מאתגר

   .)Beck, 1992; Jasanoff, 2005(הסיכוים הובעים מיצירתם המחקרית והטכולוגית 

כלכלי מחד והתגדויות למחקר המדעי מאידך, -חברתימרכזיותו של המחקר המדעי בפיתוח 

מציבים את התקשורת בין הקהילה המדעית לציבור בראש סדר העדיפויות של מקבלי החלטות 

. לצד התבססותם )Lewenstein, 1992; The Royal Society, 2006(בתחום מדייות המדע 

של אתרי מידע מקווים מהווה התקשורת החדשותית את המקור העיקרי בושאי מדע 

וטכולוגיה עבור הציבור הרחב. לצד היותה מקור מידע ממסגרת התקשורת עבור קוראיה את 

 ,Nelkin(המציאות החברתית ומעצבת את התודעה הציבורית ביחס למאורעות הקשורים למדע 

יידוע הציבור בתמוה מעודכת של תפיסת העולם המדעית, חשיבות הגשת המדע ל מעבר. )2001

ידע מדעי אמור לסייע לאשים להיות שותפים . לציבור ובעת באופן ישיר ממיקומו החברתי

וססים על דעת מומחים, כמו גם לקבל בקבלת החלטות בושאים ציבוריים המבבאופן מושכל 

החלטות בושאים הקשורים לבריאות, צריכה וסגון חיים בחיי היומיום. בוסף ההשקעה 

הציבורית במדע מחייבת את יידוע הציבור לגבי תוצרי המחקר, יידוע החשב כחובתו האזרחית 

-Baram(דעים  של המדען כמו גם עבור גיוס תמיכה ומשאבים עתידיים ודור ההמשך של המ

Tsabari & Lewenstein, 2012; Gregory, Miller, & Miller, 2000(.  
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ייצוגו בתקשורת ההמוים. המחקר בישראל, קיים פער יכר בין תפיסת המדע בקרב הציבור לבין 

מרכזי בזהות המקומית  כיבהמדעי מוצב בציבוריות הישראלית כמפתח לקידמה ופיתוח וכמר

)Efron & Davidovitch, 2011; Katz-Kimchi, 2012; Prainsack & Firestine, 2006 ;

, דירג 2004-2008ואכן, כימות הפירסום המדעי בישראל וציטוטיו , בשים  )2010יער & אלקלעי, 

רגת חמישית בעולם במספר הפרסומים לפש ועשירית את חוקריה כפוריים במיוחד. ישראל מדו

; 2010; יער & אלקלעי, 2006(יער, בעולם במדד איכותם. סקרים שערכו בקרב הציבור הישראלי 

איתרו "הסכמה רחבה ביותר על החשיבות של המדע  )2012; צמח, 2014סמית & פיאל, 

והטכולוגיה וחיויותם לצרכי הביטחון של ישראל, התפתחותה הכלכלית ואיכות החיים של 

אמון הציבור במוסדות בישראל במהלך העשור הראשון של  ). בחית3, עמוד 2006אזרחיה" (יער, 

גאים בהישגי המדיה במדע וטכולוגיה, והגאווה בהישגי   81.3%שות האלפיים מצאה כי 

קר המדעי ועיגוו . הערכה זו כלפי המח)2010(יער & אלקלעי, האויברסיטאות במגמת עליה 

ולוגי בהוויה הישראלית מוביל לגישות חיוביות אף כלפי דיסיפליות אהתרבותי והאידי

- ופרקטיקות השויות במחלוקת במדיות אחרות, כגון ביוטכולוגיה רפואית ואבחון גטי טרום

. )2004דולב, -; השילויPrainsack & Firestine, 2006(לידתי, ומחקר בתאי גזע עובריים 

תפיסות אוהדות למדע וטכולוגיה מצאו קרב כל המגזרים והקבוצות האתיות היוצרות את 

  . )2010(יער & אלקלעי,  הציבוריות הישראלית

היעדר סקרים תקופתיים מוע אומדן לגבי ההבה הציבורית את המדע בישראל באופן כללי. 

מצאה כי מרבית העיין הציבורי הוא בתחומים  2014אולם בחית העיין בושאים מדעיים בשת 

), ושאים הקשורים 28%) ומבין הדיסיפליות אחרות זוכים מדעי החיים (81%בריאותיים (

) למרבית העיין ואילו ושאים הקשורים לאיכות הסביבה, 21%) וטילים וחלל (22%לארגיה (

) באופן יחסי 10-11%יין מועט (מים, מחשבים ואיטרט, והיסטוריה וארכיאולוגיה זוכים לע

) מתעדכים באחד על שלושה אמצעי תקשורת שוים 88%. מרבית הציבור ()2014(סמית & פיאל, 

לגבי שמירה על אורח חיים בריא, מידע על מחלות ודרכי טיפול באופן המשפיע על התהגותם 

"כתבות השראה" אשר פורסמו במוסף העיתון  .)2005(דגי & דגי, ובחירותיהם הרפואיות 

הן, לאורך זמן, הכתבות הצפות ביותר באתר העיתון. מדידת החשיפה  'כלכליסט'הכלכלי 

קוראים המצביעים על  300,000-ל 100,000בידי בין  מצאה כי כל אחת קראה 2009לכתבות בשת 

  .כך כי לעיתוות המדע יש קהל מתעיין בציבור הישראלי

הציבור לא רק מתעיין במדע. סקרים מצביעים על כך שהוא עושה בו שימוש בחיי היומיום. 

מקובל לחשוב כי הציבור בישראל וטה לבחור טיפולים ואמצעים דיאגוסטים המפורסמים 

 Market Watch . ואכן, סקר שערך מכון המחקר )2005(הראל, תקשורת כחדשיים ופורצי דרך ב

מהציבור הקשוב לחדשות  65%- עבור אשי יחסי ציבור בתחום הבריאות מצא כי כ  2007בשת 

הבריאות מאמצים לפעמים התהגות בריאותית יותר בעקבות קריאה על מחקרים בתחום 

(ברזיס, מתוך קבוצה זו מאמצים את ההמלצות הכתובות כלשון  10%-הבריאות בעיתוים וכ

. עם זאת, דיווחים מחקריים זוכים לתגובות )2001; מאיר, 2005; גבי, חיים, קוטן, & לב, 2002

אתיים המצאים במחלוקת. בחית תגובות ביקורתיות במידה ומעורבים במחקר שיקולים 

חיים מצא כי בעוד -הקוראים (טובקים) לכתבות העוסקות במחקר רפואי העושה שימוש בבעלי

הכתבות עסקו בחדשות המחקרית ותרומתה לחברה, הדיון, אשר שיקף ידע מדעי, דן בהשלכותיו 
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 ,Laslo, Baram-Tsabari, & Lewenstein(האתיות יותר מאשר בתוכן הממצא המדווח 

.  המחקר מצביע אם כן כי הציבור, או קבוצות  מתוכו, מייצרים תפיסה מורכבת של )2011

המחקר הביורפואי, ומייצרת דיון שהוא תומך וספקי כאחד. לצד זאת , מצביע על מגוון תחומי 

ב הציבור בישראל, תפיסת המידע כמהימן, וטיה ליישם את האמור בתקשורת עיין במדע בקר

  לחיי היומיום. 

ואולם, למרות האקלים התרבותי, החברתי והפוליטי האוהד למדע, בדיקת אופי הסיקור בעשור 

האחרון מצא כי התקשורת הישראלית ממעטת לעסוק בושא. בשות השבעים והשמוים השקיע 

שאבים יכרים בפופולאריזציה של המדע  דרך תכיות ייעודיות בעברית הערוץ הממלכתי מ

. ואולם, בחיות של הסיקור המדעי )Katz-Kimchi, 2012(ובערבית אשר שודרו בשעת שיא 

- ף הסיקור דעכו בעשור הראשון של שות הבמדיה החדשותיים והתיעודיים מראים כי רמת והיק

; בו, Efron & Davidovitch, 2011(הן בתכיות מדע פופולארי והן בסיקור החדשותי  2000

בהיקף הסיקור המדעי של  דרמטיתשל העיתוות היומית איתר ירידה  . בדיקה מדגמית)2011

"הארץ", "ידיעות אחרוות" ו"מעריב") בעשור הראשון שלושה מן העיתוים הגדולים בישראל (

  .  ))2011בו, של שות האלפיים 

ידיעות  .כתבים שעיסוקם הבלעדי הוא סיקור המדעכמעט לחלוטין  התקשורת הישראלית עדרת

פים, בריאות, חיוך, רבות בתחום מתפרסמות בידי כתבים שזהו עיסוקם החלקי או בידי כתבי 

סביבה, כלכלה או חברה המדווחים על מחקרים בתחומים אלו או מבקשים את חוות הדעת 

. כתבי בריאות צריכים להכיר היטב את עקרוות הביולוגיה והרפואה )2013(בזימן,  המדעית

 . בדיקת כשירותם של כתבי)2001איצקוביץ, -(סגלאולם הם אים דרשים להכשרה מיוחדת 

ה היעדר הכשרה מקצועית וידע תגיל )2001(מאיר, בריאות בעיתוות הכתובה והאלקטרוית 

בסיסי באפידמיולוגיה, וכתוצאה מכך, היעדר יכולת לאתר מחקרים אמיים. החות העורכים כי 

בילים להתייחסות איוזטרית ורדודה למדע, היסמכות לא המדע איו מעיין את הציבור מו

 .קבלה של הסברים מסטייםוה בין ידיעה מדעית לפרסומת חביקורתית על מקורות, טשטוש ההב

המפתיע והמסעיר, והמסחרי על פי מידע מדעי מוצק, המוסבר בהרחבה העדפת לכל אלו מובילים 

מתעיין במדע מצפה למידע אמין הישראלי הציבור ש. בעוד )2001איצקוביץ, - (סגלומוצג בהקשר 

  מהתקשורת אפשרותם של הכתבים לספק מידע כזה מוגבלת ביותר.
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  רציול ומטרות המחקר. 4

בעולם המחקר המדעי מתפרסמים מדי יום מחקרים רבים בתחומים שוים. פרסומים אלו גישים 

לרוב לקהילה המדעית בלבד. אך לעיתים, פרסומים על מחקרים ותגליות מדעיות מגיעים גם 

קהל זה אולי איו רואה  .)Lay(לתקשורת ההמוים ודרכה חשפים לקהל הרחב, הלא מומחה 

עיין שלו, אך עדיין אלץ לקבל החלטות ברמה האישית והציבורית תחומי המדע חלק מב

ות רבות: לכמה מדע חשף צרכן שאל ות. מכאן עולבושאים שמדע וטכולוגיה עומדים בבסיסם

התקשורת שאיו מחפש אחר חדשות מדעיות באופן אקטיבי? מה איכותו של סיקור זה? ומגד, 

    קורים של התקשורת בעוד אחר פסח?מדוע מחקר מסוים זוכה להישזף באור הזר

מחקרים הבודקים  203מאז שות השישים ועד שות האלפיים ערכו באירופה וארצות הברית 

 מחקרים אלה בחו היבטים שוים של .(Schäfer, 2012)סיקור ושאים מדעיים בתקשורת 

ויתוח תוכן של בהם מספר הפרסומים, תחומי המחקר המוצגים  - סיקור המדע בתקשורת 

 & Badenschier & Wormer, 2012; Hansen(הידיעות המתפרסמות בושאי המדע 

Dickinson, 1992b; Mellor, Webster, & Bell, 2011(.  עשה עדיין מחקר בארץ, לא

שיטתי כדי לבחון ולהעריך ייצוג זה. המחקר דרוש על מת לספק את המידע, הן לאקדמיה, 

רמת  :, לגבי המצב התון כיוםעצמם תקשורתגופי הלמקבלי ההחלטות והרגולטורים והן ל

הסיקור, היקפו ודרכי ייצוגו של המדע בתקשורת. וכחות כזו, של מדע בתקשורת ההמוים, 

דרושה בכדי לאפשר לציבור קבלת החלטות מושכלת ברמה האישית ומעורבות ברמה הלאומית 

וזאת על ידי לציבור,  קפתשלהציג את תמות המדע המטרת המחקר אם כן, היא  בושאי מדע.

יעדי  .מאפיייו בתקשורת החדשותית דוברת העבריתתיאור בחית היקף הדיווח בושאי מדע ו

 המחקר כוללים:

 .כימות הכיסוי החדשותי .1

 .תיאור האופים בהם מוצג מדע לציבור .2

 שוים.ושאים מדעיים בסיקור האפיון  .3

    .השויםהשוואת סיקור מדע בתקשורת ההמוים בסוגי המדיה  .4
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  מתודולוגיה. 5

תחילה עשה איסוף של . ו בדו"ח זהשמשאיסוף ויתוח התוים ש שיטותציג את מזה  פרק

. לאחר מכן, כל אייטם 5.2לפי השלבים המפורטים בסעיף  אייטמים בושאי מדע וטכולוגיה

והמקור ממו הגיע המידע כשפרטים בסיסים כגון הכותרת הראשית שבחר הוכס למאגר 

'תעודת זהות' לכל אייטם  תליציר 5.4 - ו 5.3 קטגוריות המפורטות בסעיפים 21עוד מתועדים וכן 

מהמאגר עבר יתוח  20%-כ במאגר. בכדי לקבל תמוה עמוקה יותר של הצגת המדע לציבור

  .5.6מעמיק המפורט בסעיף 

  כלי המחקר. 5.1

קידוד משמש ככלי המחקר העיקרי למחקר זה. ספר הקידוד פותח על ידי ד"ר רוי ערמון הספר 

, בהסתמך על מחקרים קודמים שבחו את 2013במסגרת מחקר חלוץ שערך במהלך חודש מרץ 

 & ,Albaek et al., 2003; Bauer, Ragnarsdottir, Rudolfsdottir(סיקור המדע בתקשורת 

Durant, 1995; Bucchi & Mazzolini, 2003; Elmer, Badenschier, & Wormer, 

2008; Evans, Krippendorf, Yoon, Posluszny, & Thomas, 1990; Gopfert, 1996; 

Hansen & Dickinson, 1992a, p. 365; Hijmans, Pleijter, & Wester, 2003; Mellor 

et al., 2011; Pellechia, 1997( חהה הן  מחקר זה. ספר הקידוד המעוצב כדי לתת מע

 למסגרת העובדתית והן למסגרת הסיפורית שבתוכן מתעצב הדיווח החדשותי בושאי מדע

)Bauer et al., 1995; Bucchi & Mazzolini, 2003; Hijmans et al., 2003; Mellor et 

al., 2011(  ות על דרישותה והותאם במהלך מחקר החלוץ והכשרת המקודדים בכדי לעושו

  .5.6.2-ו 5.4 פורטות בסעיפיםמ. הקטגוריות המרכיבות ספר קידוד זה המחקר

  איסוף התוים. 5.2
  תקופת הדגימהשדה המחקר ו 5.2.1

, וכלל חגים ומועדים (חוכה, 2014למרץ  2013איסוף התוים ארך חצי שה רצופה בין אוקטובר 

בתקופה זו מספר לא מבוטל של אירועים  התרחשובוסף,  .יום השואה, פורים, ט"ו בשבט ופסח)

דוגמא, לשהשפיעו על תוכן הסיקור החדשותי ויתן להיח שגם על הסיקור המדעי. מרכזיים, 

), פורסם האייטם 'חמקמקה 26.11.13( לאחר פטירתו של אריק איישטיין כתוצאה ממפרצת

וקטלית: מהי המפרצת באבי העורקים שממה פטר אריק איישטיין? איך מאבחים אותה? איך 

מדגם המחקר מתבסס על כל הכתבות  ).27.11.13 ,'גלובס'?' (מטפלים? ומי בקבוצת הסיכון

תקופת  במהלךשהתפרסמו בארבעה סוגי מדיה חדשותית  ,וטכולוגיה והידיעות בושאי מדע

  במהלך חצי שה זו דגמו המקורות הבאים:המחקר. 

 ,('רדיו ללא הפסקה') תוכיות רדיו מהתחות 'רדיו ללא הפסקה' ו'רשת ב'': 'גבי גזית' .1

('רדיו  , 'שי ודרור'('רדיו ללא הפסקה') , 'בן כספית'('רדיו ללא הפסקה') 'משעל על הבוקר'

 , 'השעה הבילאומית'('רשת ב'') , 'הבוקר הזה'('רשת ב'') , חדשות השעהללא הפסקה')

  .('רשת ב'') ו'שש עם עת דולב' ('רשת ב'') , 'סדר יום'('רשת ב'')
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) וכן גם 'החיוכית 10 - ו 2) והמסחריים ('1ערוץ 'הציבוריים (תוכיות מערוצי הטלוויזיה  .2

), 10 -ו 2( , 'המהדורה המרכזית'')23('החיוכית  ), 'עושים סדר חדש''1ערוץ '( ': 'מבט'23

, )'10ערוץ '( , 'לודון  את קירשבאום')'10ערוץ '( , 'המגזין')'2ערוץ '( 'שש עם עודד בן עמי'

  .)'10ערוץ '( ו'אורלי וגיא' )'10 ערוץ'( 'חמש עם רפי רשף'

'הארץ', 'ישראל היום' ו'ידיעות אחרוות', ועיתוות כלכלית   -כללית  - עיתוות מודפסת  .3

  .'The Marker' - 'כלכליסט', 'גלובס', ו -

 -', ואתרים עצמאיים nrg' ,'Ynet' -אתרי איטרט חדשותיים, המשויכים לעיתוים  .4

  .'וואלה!'

 המקורות לקחה תבחיר .)2001מרום, -(ביט יעדי המדגםבהתאמה לבחירה במקורות אלו עשתה 

 אתרי .בחשבון פופולאריות והיקף חשיפה (מספר מויים ופריסה ארצית/מקומיים) של המקורות

שעקב אחר הצריכה היומית והחשיפה  TIM) וסקר 2011לפי כספי ( בחרו באופן מייצג, האיטרט

כך,  לע. וסף 1תוים מספריים מוצגים בספח  )2012(בימין,  השבועית של הציבור באיטרט

שוות האיכויות ה במסגרת מהמוביליםדגמו מקורות שרמת החשיפה או הפופולאריות שלהם 

בכדי לספק  ,רצה לבדוק במחקר (עיתוי איכות, שידור ציבורי מול שידור מסחרי וכד') ןאות

   מדגם של שדה המחקר.

  זיהוי אייטם מדעי. 5.2.2

מהו 'מדע' ולאחר מכן, לגבי  ת עבודההגדרקבוע בשלב הראשון של תהליך הדגימה, היה עליו ל

 Albaek(טם בושא מדע. פרוייקטים השוואתיים ומחקרי סקירה מרחבי העולם מה יוגדר כאיי

et al., 2003; Bauer et al., 1995; Bucchi & Trench, 2008; Elmer et al., 2008; 

Evans et al., 1990; Gopfert, 1996; Hansen & Dickinson, 1992a, p. 365; 

Hijmans et al., 2003; Mellor et al., 2011; Pellechia, 1997(  ותמציעים שתי גישות שו

 Bauerבדבר ההתייחסות לתחומי המדע הכללים בדגימה. גישה אחת היא הגישה המרחיבה של 

 Mellorובכללם מדעי הרוח והחברה. גישה שייה, זו של  מחקר,) המכלילה את כל תחומי ה1995(

מחקר החלוץ, בחרו להתמקד ) דוגלת בהצטמצמות למדעים המדויקים בלבד. לאחר 2011(

 & STEM )Science, Technology, Engineeringבתחומי המדע הופלים להגדרה של 

Mathematics ( פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, מדעי) ולכלול במדגם את המדעים המדוייקים

(ובכללם פיתוחים חדשים המושתתים על  הדסהוכדור הארץ), מתמטיקה, טכולוגיה 

מדעי החיים (ביולוגיה, ביורפואה, רפואה וכו') וארכיאולוגיה, הן בגלל ות אלו)דיסציפלי ,

השיטות המשמשות בימיו את המחקר בתחום והן בגלל המעמד המיוחד של תחום זה בארצו 

)Rosen, 2003 ,ברג2012; גרי(.  

תחת הגדרות אלו כללו באיסוף אייטמים חדשותיים, המציגים מדע באחד מהאופים הבאים 

ובתאי שהאייטם מכיל  1 ) כמוצג בטבלהIllman )2006 -ו Clarkבהתאמה לקריטריוים של 

מדעיים, תוכן מחקרי או קישור הסבר של מושגים או פרוצדורות מדעיות וטכולוגיות, עקרוות 

  טכולוגי.- לגוף הידע המדעי
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  אחוזים  דוגמא  ושאים רלווטיים  תחום

  מחקר חדש

תגלית מפתיעה, אישוש לתגלית 

קודמת, מעה לשאלה מסקרת, 

  מחקר בושא בעל עיין ציבורי

"מחקר: דיכאון גורם להזדקות מואצת 3

  )Ynet ,18/11/13''של העור" (
%39.2  

  חדשפיתוח 

תוצר יישומי למחקר, פיתוח 

תרופות, רובוטיקה וטכולוגיות 

  חדשיות

תיוק: חוקרים פיתחו מחשב -"סייבר

, 'כלכליסט'שלומד מהתבוות באשים" (

29/12/13(  

18.9%  

  פרויקט מחקרי
פרוייקט המתאפיין בערך מחקרי, 

  עלות גבוהה, תרומה ציבורית

 - הירח על מחקר רכב החיתה "סין -

" ('הארץ' 1976 מאז זאת שעשתה וההראש

15/12/13(  

8.8%  

מועמדות או זכייה 

  בפרס מדעי

פרס ובל, פילדס, טיוריג או פרס 

  ישראל

"פרס ובל לכימיה הועק לשי ישראלים" 

  )10/12/13, 'ישראל היום'(
2.8%  

  חוות דעת מומחים

  חיצותו של טיפול רפואי מסוים,

  עמדה בוויכוח ציבורי,

  בוגע למדייות ציבוריתוקביעות 

"לא כל מוצר שמוצג כ'ירוק' הוא טוב  -

  )24/11/13, 'כלכלסיט'( "עבור כדור הארץ
13.3%  

  דיוקן

התמקדות בחייו או בפרוייקט 

חייהם של מדעים, חוקרים או 

  מפתחים, דגש על הסיפור האישי

למיקרובים" ('גלובס',  " הלוחש -

27/03/14(  
1.7%  

 מדע וחברה

חברתיים, תרבותיים הקשרים 

  ופוליטיים של המדע,

חיוך והכשרה מדעית, אתיקה 

מחקרית, ההיסטוריה של המדע, 

מדייות המדע ומקומן של שים 

  במדע

, 'כלכליסט'"איך הֵגן הגיי שורד?" ( -

7/11/13(  
13.7%  

הקריטריוים הללו אור כל אייטם בחן ל . קריטריוים לזיהוי ואיסוף ידיעה מדעית בתקשורת החדשותית .1טבלה 

האחוזים בעמודה השמאלית מייצגים את פרופורציית האייטמים במאגר שסווגו  בכדי להחליט אם יכלל במאגר.

 לכל קריטריון.

  פרוצדורת איסוף התוים. 5.2.3

 במדיה וכו') עיתוים שוות, וטלוויזיה רדיו תכיות (קרי המידע מקורות המחקר, תקופת במהלך

 לאחר תוזא ,פושחי במילות שימוש ללא ,וקריאה ידי ברמע ידי על פרטי באופן וסרק השוים

                                                 

 –כותרות האייטמים מובאות בעבודה זו הן הכותרות הראשיות של האייטם כפי שניתנו על ידי מקורות המידע 3 
  תיאור הכתבה/ כותרת הכתבה/ פירוט הליין אפ/ תקציר ההקלטה באתר וכדומה.
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 החוקרת בידי ףשוט באופן ערכה זו סריקה .4תמלאו תוצאות היבה ולא בדקה זו חיפוש שצורת

  המדע. בתחום העוסקים האייטמים כל את לזהות בכדי ,אמן מוסד מטעם ומידעית

שאספו על ידי בעלי מויים לאורך תקופת המחקר ('הארץ', 'ידיעות עיתוות: דפדוף בעיתוים 

 כל המהדורות בתקופת האיסוף בדקו למעט מספר חוסרים .')The Markerאחרוות', 'גלובס', '

המדורים הראשיים ללא חדשות אזוריות, מוספים מיוחדים (בשוה בחו בכל עיתון  קודתיים.

 WinWin-בדגימה) וללא מדורי פרסום כגון דל"ן ('גלובס') וממוספי סוף שבוע שכן כללו 

כתבות בחו ה במקרים בהם המהדורות לא היו זמיות בפורמט מודפס ('ידיעות אחרוות').

 האייטמים רלווטיות במהדורות אלקטרויות של עיתוים ברשת ('כלכליסט', 'ישראל היום').ה

  ושמרו לארכיון. ו סרקשאספו גזרו מהעיתון, תויגו במאגר 

 - ו '23ערוץ ', '2ערוץ ', '10ערוץ 'דרך אתרי האיטרט (לרוב, תהליך האיסוף עשה טלוויזיה: 

קיים ערוץ  '23 ערוץ'ל ) בהם משודרות התוכיות בזמן אמת וכן שמרות בארכיון.'1ערוץ '

YouTube .שמרות בערוץ זה יותיות קודמות, אך לא כל התוכדרך אתר  המאפשר גישה לתוכ

. במקרים בהם לפי מועד הצפיהעד כחודש  '1ערוץ 'ב שודרורשות השידור יתן לצפות בתוכיות ש

לא היתה לו גישה לתוכיות עבר, הסתמכו על הקלטות שמע הקיימות במאגרי המידע של רשות 

' (בעזרתו האדיבה של עורך החדשות וכתב המדע של 'רשת ב''השידור על ידי האזה לארכיון של 

  ' איתי בו). 'רשת ב''

) עזרו FM 103בתדר  תהמשודרתחה  'רדיו ללא הפסקה'ו המסחרי (רדיה לשם בחיתרדיו: 

בו יתן לשמוע את התוכיות המלאות לאחר שידורן ברדיו וכן תחה באתר האיטרט של ה

 95בתדר  תרלצורך איסוף התוים מהרדיו הציבורי ('רשת ב'' המשוד להאזין לכל אייטם בפרד.

FM  יותותמליל האייטמים (בתוכ (יתסדר התוכ) ו גישה לליין אפה לית ,(ברוב הארץ

ומשדרים בהם הכתבה הוכה מראש; במקרים של ראיון, לרוב צוין ושא הראיון, השאלות 

בבוקר  7. לבדיקת חדשות השעה בחר שידור החדשות בשעה )המתוכות ועם מי הוא עשה

מדעית,  ,מדען( במילות מפתחבעוד שאר מהדורות השעה סרקו בעזרת שימוש  לסריקה ידית

 ובל, מיהל חללית, פרס מהדסים ,, פיתוחים, פיתחו, מפתחת, חיסוןקרמח אויברסיטה,

ת הדיבה של עורך החדשוהאדיבה ווזאת בזכות עזרתו  )התרופות, פטט, חדשות, ומתמטיקה

שיטת חיפוש זו כוללת בתוכה גם מילים המכילות המחרוזת  .וכתב המדע של רשת ב' איתי בו

א, חיפוש בעזרת המילה 'מחקר' תיב תוצאות גם למילים כגון 'מחקריו', מהמבוקשת בתוכן, לדוג

'מחקרים', 'מחקריה' וכד'. צורת חיפוש משולבת זו איפשרה מדד וסף לתיקוף תהליך האיסוף 

  הידי.

                                                 

שיטת חיפוש  מקדים וכן תוך כדי המחקר.תהליך החיפוש נוסה ויושם בשלוש דרכים שונות במהלך מחקר  4
אחת היא הידנית, הדורשת זמן רב וריכוז מצד החוקר. שיטה שניה שנבחנה במחקר מקדים היא שיתוף פעולה 

שתי השיטות האחרונות סיפקו  .ושיטה שלישית התבססה על חיפוש בעזרת מילות מפתח יפעת''עם חברת 
החיפוש הידני  ,מבין שלוש שיטות החיפוש ו בסקירה הידנית.מידע חלקי שלרוב לא כלל את הידיעות שנמצא

הראה דיוק מרבי בהתאם להגדרות העבודה של המחקר ולכן שיטה זו נבחרה בסופו של יום למרות צריכת 
  .משאבים מוגברת
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סקירה מהירה של הכותרות הראשיות ולאחר מכן, סריקה בכל אתר, בוצעה אתרי חדשות: 

  :פרטית למדורים המרכזיים באופן הבא

'netY' : :בדקו הןיות שמדור בריאות, חדשות בארץ ובעולם, מחשבים, ירוק, מדע,   הלשו

  כלכלה ויחסים.

'nrg'  : בדקו המדורים הבאים: חדשות בארץ, בעולם, תחת כותרת החדשות .מדע, בריאות  

בדקו המדורים הבאים:  (להבדיל מספורט או תרבות, למשל) החדשות תחת כותרת : '!וואלה' 

  ועסקים.  Tech גם כותרותבדקו ע וסביבה. כמו כן מד חדשות בארץ, בעולם,

 אייטמים לקטל בכדי אמן מוסד מטעם ומידעית החוקרת בידי שוטפת בצורה בחן מקור כל

 אך רב זמן דרשה זו עבודה שיטת ).1 בספח לראות יתן וסף (פירוט המדע מיבתחו העוסקים

 תחת הכלל ברור מידע הכילו לא המשה כותרת או הכותרת שבהם אייטמים על פסיחה מעה

 סוכויות בו המקרה הוא לכך דוגמא .כזה מידע כלל כן הכתבה גוף אך מדעי, לאייטם הגדרתו

 כריתת לעבור ג'ולי אג'ליה ההוליוודית השחקית של בחירתה על 2013 במאי דיווחו החדשות

 רב מדעי מידע כלל אלו בדיווחים .BRACA -1- ה בגן למוטציה שאות זיהוי בגלל מיעתית שד

על הפן התורשתי של סרטן השד וכן מידע על מחקרים חדשים ופורצי דרך בתחום, אך מידע זה 

רו שלא לא הופיע בכותרות. בכדי שאייטמים מסוג זה, האמורים להיכלל במאגר, לא יושמטו בח

כדי לתקף את תהליך האיסוף בחרו משדרי  להסתמך באיסוף מידע על בסיס מילות חיפוש.

בחו באופן ידי בעוד ששאר  7'חדשות השעה' ב'רשת ב'. כמצויין קודם לכן, חדשות השעה 

מהדורות השעה סרקו על ידי שימוש במילות חיפוש. מהצלבה בין תוצאות הסריקה הידית לזו 

מקרים החיפוש האוטומטי הצליח למצוא  שלושהעל מילות חיפוש מצא שרק בהמסתמכת 

, ושלושה מקרים בהם החיפוש האוטומטי העלה ידיעות שלא אייטמים, שמצאו בחיפוש הידי

. )6ידיעות בעוד שבחיפוש האוטומטי מצאו  15מצאו בחיפוש הידי (בחיפוש הידי מצאו 

ן היתה התייחסות למדע לפי הקריטריוים לעיל, החמיץ כלומר, את מרבית מהדורות השעה בה

מקרים בודדים. על כן, יתן להיח שבמקרה זה, יעילות  ההחיפוש האוטומטי, חוץ מאשר בארבע

החיפוש הידי, תובעית ככל שתהיה, עולה עשרות מוים על חיפוש בהסתמך על מילות חיפוש. 

) ותוצאות שאר n=15יקה הידית (במחקר זה מוצגות תוצאות חדשות השעה שבע מהסר

חשוב לציין שרק מהדורת ). n=69מהדורות החדשות של רשת ב' מסריקה במילות חיפוש (

החדשות השעתית ב'רשת ב'' בדקה בשתי דרכים אלו ועל כן התוים לגבי תוכית זו כוללים את 

  התוצאות של שתי שיטות האיסוף המדווחות בעבודה.

חשוב לציין כי במהלך תקופת הדגימה לא היה באפשרותו לגשת לכל המקורות באופן ישיר או 

קישור לא (למשל  לשידורי הטלוויזיה והרדיו והעיתוות המודפסתרציף, לרוב בגלל בעיות גישה 

. על כן, ישם מספר מועדים כמעט בכל מקור, שבהם יש דילוג על יום )באתר רשות השידור תקין

  או מהדורה, אך מדובר במקרים ספורים ביחס למאגר הכולל.שידור 
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  קטלוג ראשוי. 5.4

 17לפי בו קודד כל אייטם מדעי השלב הבא על התפר שבין איסוף תוים ליתוח תוים מצא 

הכותב או מגיש , המדיה, המדורכלל את ג למאפייים כלליים וקטלה. קריטריוים פורמאליים

וסף לתחום המחקר  ,שהביאו לפרסום הציבוריוהאייטם, תאריך הפרסום, ההיבט המדעי 

)Bauer et al., 1995; Mellor et al., 2011(ים אלו. פירוט המוצגים  סיווג על פי קריטריו

  . להלן קטגוריות הקטלוג שבחו:מסויים מדיוםחלקם רלווטיים רק לאייטמים מ ,2-8בטבלאות 

 תאריך -

לתאריך בו פורסמה הכתבה משמעות, הן עקב היום בשבוע בו פורסמה הכתבה והן לגבי הבחה 

על הסיקור לה מטבע הדברים השפעה בין יום חול לשבת וחג. לצד וכחות של מדורי מדע, אשר 

, ייתכן ויום )Clark & Illman, 2006; Pellechia, 1997(ביום פרסומם של המדע התקשורתי 

מצא ריבוי של ידיעות למשל  ))2011בו, ת אחרות. בו השבוע משפיע על רמת הסיקור מסיבו

המייצרות חדשות רשויות שבתחום המדע בימי א' ולקראת סוף השבוע ושיער כי הסיבה היא 

  ובתי המשפט אים פעילים בסופי השבוע.  הממשלה  ,הכסתכדוגמת 

 כותרת משהכותרת ו -

קריטריון זה קודד בכל סוגי המדיה. בראש ובראשוה סעיף זה מאפשר מעקב אחר האייטמים 

השוים המוכסים למאגר. בוסף, יתן לאתר בקלות יחסית ושאים החוזרים על עצמם בגופי 

חדשות שוים. דוגמא לכך יתן לראות לגבי מחקר חדש שדיווח על הצלחה בגידול שיער מתאי 

 במקורות השוים: מחקר זה זכה לחשיפה רחבת בתקשורת ולמגוון כותרות וכותרות משה גזע.

 את שמרעישה ), "התגלית'וואלה!'" (?ההתקרחות תופעת את שיחסל המחקר: סקפטים "לא

צמיחתו" ('ישראל  ראש על '), "2ערוץ ' ',להתקרחות" ('המהדורה המרכזית תרופה: העולם

  ).'10ערוץ 'היום'), "הקץ לקרחת?" ('חמש עם רפי רשף', 

 מקור -

במקורות הכתבה, מבין המקורות שפורטו לעיל ( פורסמה בו העיתון, הערוץ או האתר שם

  בהרחבה). 1בספח  יםמפורט

 עמוד -

בולטות האייטם מספקת מידע על בחה רק לגבי אייטמים מהתקשורת המודפסת וקטגוריה זו 

זו מיקומו בעיתון. כתבה המצאת בעמוד הראשי זוכה לחשיפה גבוהה יותר מאשר באמצעות ציון 

שלא עייו בעיתון. מיקומה של כתבה  מישכן היא חשופה גם להחבאת בין העמודים הפימיים, 

(מן  משקפת את בחירות העורך והחלטותיו בדבר חשיבות המידע המוצג והבמה שהוא ראוי לקבל

. לפיכך, קטגוריה זו מספקת מידע בדבר שכיחותם של עמודים בהם יופיעו ידיעות )1997& לימור, 

בעיתוות הפופולארית מדעיות ובעקבות זאת את רמת החשיפה אליה ושאים מדעיים מגיעים. 
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) אין מדורי מדע ומרבית הידיעות מתפלגות בין עמודי החדשות 'ל היוםישרא', 'מעריב', 'ידיעות'(

מציג פורמט יוצא דופן כאשר חלק בשם "חזית המדע"  'גלובס'אולם עיתון . למדורי הבריאות

(בימי חול לעיתים כאייטם ביוי או  ככפולה בתוך עמודי החדשותלקראת סוף השבוע מופיע 

דומה מצב  .הפיה (כותרת מילוליות וחזותית) מעמוד השער, לו מוקית בולטות באמצעות קטן)

  קיים גם במוסף סוף השבוע של עיתון 'הארץ' ('הקצה').

 מדור -

המדור בו הופיע האייטם במקורות מהתקשורת המודפסת והמקוות. עיתוים ואתרי איטרט 

המדע  מסודרים לרוב לפי מדורים המקלים את התמצאותו של הקורא בתכים. בעוד מדורי

בעיתוי האיכות בעולם מהווים מקור מרכזי לדיווחים על מחקרים בסיסיים ויישומיים, מרבית 

 DNAדיווחי המדע והטכולוגיה מופיעים דווקא במדורים הכלליים: דיווח על זיהוי באמצעות 

במדור הפשיעה, ייעוץ בושא תזוה במדור הבריאות, ודיווחים על פיתוחים טכולוגים במדור 

). כלי המחקר מאפשר הבחה בין דיווחים במדורי מדע, טכולוגיה Bauer et al., 1995לכלי (הכ

. כלי המחקר מבחין בין חדשות וכדומה ובריאות, עמודי החדשות (הכותרת), מוספים כלכליים

מקומיות (חדשות בארץ) ובילאומיות (חדשות בעולם), המופיעים כמדורים פרדים באתרים 

). בעיתוות הפופולארית 2וכחלקים בתוך הכותרת, בעיתוות המודפסת (טבלה החדשותיים 

'ישראל היום') אין מדורי מדע ומרבית הידיעות מתפלגות בין עמודי החדשות - ('ידיעות אחרוות' ו

למדורי הבריאות. אולם עיתון 'גלובס' מציג פורמט יוצא דופן כאשר חלק בשם "חזית המדע" 

וע ככפולה בתוך עמודי החדשות (בימי חול לעיתים כאייטם ביוי או מופיע לקראת סוף השב

קטן), לו מוקית בולטות באמצעות הפיה (כותרת מילוליות וחזותית) מעמוד השער. מצב דומה 

  קיים גם במוסף סוף השבוע של עיתון 'הארץ' ('הקצה').

צים לו (אם קיימים) או קריטריון המדור מאפשר לבחון האם המדע מופיע אך ורק במדורים המוק

   שיתן למצוא את הסיקור המדעי בחלקים שוים של המקורות הבחים. 

 מודפסת/ מקוות) בו פורסמה הכתבה תקשורתהמדור (

 חלק בתוך הכותרת, מדור פרד בעיתוות המקוותחדשות בארץ

 חלק בתוך הכותרת, מדור פרד בעיתוות המקוותחדשות בעולם

שעות (ידיעות אחרוות) 24 מוסף יומי

 מוספי סוף השבוע בעיתוות המודפסתמוסף סוף שבוע/ חג

מוספי שוק ההון בתוך , "ממון" (ידיעות אחרוות)מוסף  שוק ההון

 העיתוות הכלכלית

מוספים או חלקים בתוך הכותרת המוקדשים לתרבות תרבות/ ספרות

 וספרות בעיתוות המודפסת והמקוות

 מדורי בריאות בעיתוות המקוות בריאות

מדורי  'הקצה' במוסף 'הארץ', ,'גלובס''חזית המדע' בעיתון  מדע

 מדע בעיתוות המקוות

 )'גלובס'בתוך הכותרת (, )'כלכליסט'מדור טכולוגי ( טכולוגיה
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 מוספים יומיים בעיתוות המודפסת ספורט

NA  ו מופיעלמדיה משודרת או במקרים בהם המדור אי 

  ברשימה ולסעיף ה'מוסף היומי' באתרים מקווים

טבלה זו מסכמת את כל המדורים שבדקו  .מדורים שבחו באתרי האיטרט והעיתוים שבמדגם .2טבלה 

  אך חשוב לזכור כי לא כל המדורים מופיעים בכל המקורות שבדקו.

 תוכית -

סיקור המדע לפי תוכיות התוכית במסגרתה שודרה הכתבה. סעיף זה מאפשר בחיה של 

  ספציפיות. קוטלג לאייטמים מהמדיה המשודרת (רדיו וטלוויזיה) בלבד.

 או מגיש  מחבר -

 היא ממו העיתון של או הכתבה את שחיברו הידיעות סוכות, הכתב :הכתבה מוסר של שמו

תורגמה. סעיף זה מאפשר בחיה של השמות הבולטים המפרסמים כתבות בושאי מדע, או שמדע 

כתבי מדע ייעודיים ולחלקם תחומי  מעסיקיםהוא חלק מהאג'דה שלהם. חלק מהמקורות 

משפיע על הושאים המסוקרים וחשיפתם של תחומי המחקר השוים ההתמחות מוגדרים, דבר 

 . )2001איצקוביץ, -; סגל2001; מאיר, 2005; הראל, et al., 2005; גבי 2002(ברזיס, בתקשורת 

 מראייים וא הממצא על מספרים אשר) משודרת תכית( התוכית מגישי שמותכמו כן קוטלגו 

שמות המגישים בחרו מתוך רשימת אשי תקשורת שבתה בהתאם לתוכיות  .המדען את

  שכללו במחקר.

 סוגה -

  .)3טבלה בדקה עבור כל אייטם ( הדיווח) אר'ז( סוגת

  
אחוזי   דוגמא הסבר  קטגוריות

הופעה 
  במחקר

סוג 
  הטקסט

טקסט 

  דעתי

  

  מאמר דעה או טור דעה אישי

"בשביל מה יש  -רעידות אדמה בכרת 

לו מכון סיסמוגרפי אם הם לא יודעים 

'רדיו  'שי ודרור', 21/10/2013כלום?" (

  ללא הפסקה')

1%  

טקסט 

  דיווחי

  

ידיעה במהדורת החדשות השעתית 

ו, במבזקי חדשות ברדי (רדיו),

  כתבה בעמודי הכותרת, בטלוויזיה

"סוכות החלל האירופית שילחה 

ה יאג ,הבוקר חללית בלתי מאויישת

שאמורה לתעד בהיקף ובדיוק  ,שמה

שלא היו כמותם את שביל החלב וכן, גם 

לפרוייקט העצום הזה יש קשר ישראלי" 

  )'1ערוץ ', 'מבט', 19/12/2013(

71.1%  



21 
 

"פריצת דרך: כליה פותחה מתאי גזע"  -

  , 'ישראל היום')17/12/2013(

מקבץ 

  כתבות

-כתבה המכסת דיווחים (עם תת

בתחום  כותרות) של מחקרים שוים

  אותו מציית כותרת הכתבה

, 5/12/2013"כן אדוי הרובוט" (

  'כלכליסט')

5%  

ראיון 

  משודר

ראיון עם מדען/מומחה בתחום 

  הדיון שעל הפרק

"גלולה למיעת הריון עוברת למגרש 

, 'לודון את 15/12/2013הגברי" (

  )'10ערוץ 'קירשבאום', 

13.2%  

טקסט 

  פרשי

קבוע בושאי מאמר תגובה או טור 

מדע במדיה הכתובים או פית 

  המומחה בתכית משודרת

"איך יקום איסופי יכול לגדול?" 

  , 'כלכליסט')14/11/2013(

"דו"ח טכולוגי", מוסף שבועי 

  ב'כלכליסט'

3.1%  

 
  אחר

טקסט שלא ופל לאחת מההגדרות 

  ה"ל
  

6.6%  

ומאפשר  ,כל מדיוםבאייטמים מקריטריון זה בדק . סוגי הטקסט הפוצים באייטמים חדשותיים .3טבלה 

האחוזים בעמודה השמאלית מייצגים את  הסתכלות על אופיים של הטקסטים המובאים לציבור בושאי מדע.

    פרופורציית האייטמים במאגר שסווגו לכל קריטריון.

 גודל -

של אייטם קצר, בן , שכן אין דיו 4בטבלה  מפורטההמפתח פי להאייטמים מסווגים על פי גודלם, 

 מוקדשמעיד על הוכחות והמקום ש אייטםגודל ה מספר שורות כדיה של כתבת פרופיל ארוכה.

 המדיה. אפיקייון בחן לכל רקריטה .לושאי המדע

גודל 

  הכתבה

  מקוות  משודרת  מודפסת  

  מילה 10-200  דקות 2-חצי  כשליש עמוד  קטה

  מילה 201-400  דקות 2-4  כחצי עמוד  ביוית

  מילה 401-600  דקות 4-7  עמוד  גדולה

  מילה 601מעל   דקות 7מעל   כפולה ויותר   רחבת

ליתוח ששימשו  םפורמאליה יםמאפייגודל האייטם הוא אחד מה אייטם המדעי לפי מדיום.גודל הסיווג  .4טבלה 
כל  של בחיה  פי עלאומדן זה קבע  עיתוןדקות, מילים ושטח טווח של  בטבלה מייצג.  הגודל המצויין כמותיה

  .אייטם בפרד, בהתאם למדיום אליו הוא משתייך

  שכיחות ופח חישוב -
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כלל הסיקור החדשותי, בדקה פרופורציית תוך חלקו היחסי של הסיקור המדעי מ אתכדי לבחון ב

 Mellor etשהתפרסמו בתקופת הדגימה, כפי שעשו  מסך כלל האייטמיםהאייטמים המדעיים 

al,. )2011.י מדדים לשם כך,  ) במחקרםו להשתמש בשראות  –בחראו האחד מתאר את מידת ה

מדעיים מתוך כלל האייטמים הכמות בביטוי ובא לידי של המדע בתקשורת החדשותית  השכיחות

מדע מתוך הגודל ה יושאלהמוקדש הזמן או השטח  פחהאייטמים בחדשות. השי מתאר את 

הוא פורסם. הסיבה לשימוש בשי מדדי היקף שוים ובעת מכך שלכל אחד  הכללי של המקור בה

האחד משפיע על חשיפה חוזרת של הציבור לושאי המדע והופך אותו  יות שוות. בעודמהם איכו

או הפח לשטח התייחסות י מאפשר , השTversky & Kahneman, 1973((לזמין יותר 

 חשיפהישם מקורות בהם ושאים מדעיים עולים בתדירות גבוהה, אך ל .המוקדש לושאים אלו

. , בעוד במקורות אחרים הושאים המדעיים ידוים באריכות אך לעיתים רחוקות יותרהקצר

קת יותר לשאלת מספקים לו תמוה מדויי הן הפח והן השכיחות שי המקרים יחד, לפיכך,

  המדע בחדשות. כימות הסיקור של

) לצורכי 4כיצד חושב הפח? ראשית בדק הגודל הממוצע של אייטם מדעי בכל מקור (טבלה 

חישוב פח השידור (במדיה המשודרת) או השטח (במדיה המודפסת והמקוות) בחרו קודת 

  ):5אמצע בטווח הגודל (טבלה 

 
קטה

)1(  
ביוית

)2(  
 גדולה

)3(  
 רחבת

)4(  
35.510  1 משודרת
0.514  0.333מודפסת
300500900  150מקוות

מייצגת את הגודל שקבע  5טבלה . גודל אייטם ממוצע במדיה השוים לשם חישוב פח המדע בתקשורת. 5 טבלה

  ).  4לאייטם לצורכי חישוב פח, בהתאם לאומדי גודל אייטם (טבלה 

  הפח שתפס הדיווח בושאי מדע בתקופת הדגימה על פי הוסחה הבאה:השלב השי בחן את 

∑

̅
 

 n  מספר הכתבות מגודל =i  5(לפי טבלה .(̅  ,ית ממוצעתאורך תוכ) גודל מקור ממוצע =

של = מספר ימי פרסום  BDמספר עמודים ממוצע בעיתון או מספר מילים ממוצע במקוון), 

  התוכית או המקור. לדוגמה:

אייטמים גדולים  8אייטמים ביויים,  11אייטמים קצרים,  8אם בתוכית 'אורלי וגיא' פורסמו 

דקות לושאי  95ואייטם אחד רחב בתקופת הדגימה, הרי שבסך הכל הוקדש בתקופת הדגימה 

פעמים בתקופת  129ה דקות והיא שודר 107.53מדע בתוכית. אורכה הממוצע של התוכית הוא 

דקות 'אורלי וגיא' בתקופה זו. הפח המדעי מחושב כמה של  13,871.3כלומר זכיו ל  –הדגימה 

  .  0.7%זמן המדע חלקי זמן התוכית כולה, העומד על 
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המהווים  בכל מקור בחו תוכיות, שידורים, גיליוות וימים אקראיים ,ביצוע חישוב זהלשם 

המשודרת  בתקשורתימים).  183מימי הפרסום של אותו מקור במהלך תקופת המחקר ( 10%

למהדורת . מזמן התוכית הופחת הזמן שהוקדש מדדו זמי השידור הממוצעים של כל תוכית

המקוות,  תקשורתקדש לפרסומות. בשהוזמן השעתית (ברדיו ובתוכיות הבוקר) והחדשות ה

 חושבהמודפסת  שאים עוסקים במדע, ובתקשורתממוצע של אייטמים  מספר מילים חושב

ממוצע העמודים בכל מקור דגימה. באופן זה יתן לחשב את פרופורציית האייטמים המדעיים 

 מתוך סך הכל גודל המקור ולקבל אומדן לגבי הפח אותו תופס המדע בחדשות.

 היבט ציבורי/טריגר חדשותי -

 מפתח דמויות אורג הכתבה רטיב. כסיפור עובדות על מדווחת החדשותית התקשורת

 את מאפייים הבאים המשתים. וגיש כמוכר מזהה הציבור אותו הקשר בתוך והתרחשויות

 הקשר המדווח למחקר המקה הסיפור מוקד .)6(טבלה השוים  מרכיביו לפי החדשותי הסיפור

 .ציבורית וחשיבות

  דוגמא  הסבר  קטגוריות  

אחוזי 

הופעה 

  במחקר

היבט 

  ציבורי

  אסון/איום טבע

כדוגמת הוריקן, התפרצות 

הר געש, רעידת אדמה, 

  אסטרואיד מתקרב

"האם האושות עומדת בפי 

הכחדה עקב היחלשות השדה 

  ('nrg', 25/11/2013המגטי?" (

2.7%  

  בריאות/רפואה

התפרצות מחלה בבי אדם 

או בעלי חיים, מגפה, תזוה, 

שיטות אורך חיים לא בריא, 

אבחון או טיפול, רפואה 

  מועת

"סובלים ממיגרות? אל תשתו 

אחו "מבקבוק פלסטיק 

עובדים סביב השעון וחולים 

במחלות הובעות מעבודת יתר" 

  , 'גלובס')9/12/2013(

39.5%  

  בעלי חיים

 חיים בעלי על מחקרים

 חיות על מחקרים למעט

  חקלאי בהקשר משק

 באטמן את להשיג יסיתם אם "

, הצלחתם ולא האחרוים בימים

 עד עסוק שהוא מפי רק זה

 החורף- לשת בהכות לכף - מעל

  )26/11/13שלו" ('רשת ב'', 

5.5%  

  חקר/מדעי האדם

מחקרים בביולוגיה 

ואבולוציה של האדם או 

ארכיאולוגיה השופכים אור 

חדש על מהות, תולדות, 

תכוות או התפתחות 

האדם. המחקרים יכולים 

במדע בסיסי אולם להיות 

העיסוק שלהם באושי 

"חוקרים: הזיווג בין 

היאדרטלי להומו סאפייס 

, 4/2/2014סייע לאושות" (

'nrg('  

10.5%  
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  מקה להם עיין ציבורי

  מזון וחקלאות

אספקת/ ייצור מזון, זקים 

לתוצרת חקלאית, שיפורים 

טכולוגים בחקלאות או 

  בייצור המזון

אפ -סטארט"שלום לתרגולת: 

אמריקאי מפתח ביצים 

מלאכותיות" (כלכליסט, 

8/12/13(  

2%  

  

מסתרי 

  היקום/הבריאה

דיון בושאים, תחומים 

ותיאוריות הוגעים בתהליך 

היווצרות היקום ובריאת 

העולם כולל ממצאים 

חדשים ומחקרים חדשים 

  בושא זה

שות אור מאיתו: תאום  200"

, 10/1/2014כדור הארץ" (

'Ynet('  

14%  

  סביבה ואקולוגיה

בצורת, זיהום (אויר, מים), 

חומרים מסוכים, סיכוי 

קריה, טיפול באשפה, 

שימור/ הכחדת מיים, 

התחממות גלובלית, גידול 

  האוכלוסייה

" צר לי להודיע: העולם לא 

, 'ישראל 24/1/2014מתחמם" (

  היום')

5.8%  

  ספורט
רפואת ספורט, מחקרים 

  לגבי מאמץ גופי

"מדע: היתרוות המפתיעים של 

ללמוד תוך כדי   -המרתון 

 The, '15/3/2013ריצה" (

Marker('  

0.2%  

  פשיעה
שימוש בסמים או אלכוהול, 

  שיטור ופיקוח, זיהוי פלילי

"חוקרים ישראלים מצאו קשר 

בין אתר סחר בסמים וממציא 

, 24/11/2013הביטקוין" (

  'כלכליסט')

0.3%  

  טכולוגיה צבאית  צבא וביטחון

" אופטימוס פריים, מאחוריך: 

אולימפיאדת הרובוטים של צבא 

, 24/12/2013ארה"ב" (

  'כלכליסט')

2.2%  

  תפיסות מקובלות

הצבת הממצא מדעי 

כמאשש או וגד ורמות, 

תפיסות או סטיגמות 

המוצגות בידי מוסר הכתבה 

כמקובלות, או מקובלות 

חלקית, בחברה או כדעתו 

  של "האיש מהרחוב" 

לדוגמא, כתבה שכותרתה " 

מחקר: הצחוק עלול להזיק 

לבריאות" אשר פותחת באמירה 

"ביגוד למה שהאמו עד היום, 

הצחוק עלול להזיק לבריאות" 

ערוץ ', 'אורלי וגיא', 25/12/13(

10'(  

2.6%  

האחוזים בעמודה השמאלית מייצגים את פרופורציית  .ההיבט הציבורין הסיפור החדשותי מ מוקד .6ה טבל

  האייטמים במאגר שסווגו לכל קריטריון.
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  טריגר מדעי -

משתה הטריגר המדעי מסמן את סוג האירוע המדעי אשר וצר . המדווח המדעי האירוע אופי

קריטריוים לפיהם הוחלט כי האייטם מדעי כדיווח עיתואי, אופרטיבית, ערכיו הם אותם 

במהלך האיסוף. או מבחיים בין פרסום על מחקר מדעי לפיתוח טכולוגי חדש, פרוייקטים 

, 1כפי שפורט בטבלה מחקריים, פרס מדעי, דעת מומחים בעייי השעה, ועיסוק במדע וחברה (

 הכותרות. בסיס יהם, עלמבי המרכזי בחר מדעי אחד מטריגר יותר וצויין במידה ).לעיל

 שדה המחקר -

 המדווח. המחקרי הפרויקט אליו משתייך הדיסציפליה או המחקר שדהקריטריון זה מציין את 

יתן היה לבחור את שדה המחקר מתוך רשימה או להוסיף שדה מחקר שאיו מופיע במהלך 

 של הדיסציפליה או המחקר שדה על לעיתים השיוך לדיסציפליה מסויימת התבסס. הקידוד

לאחר תהליך הקידוד ולשם פישוט יתוח התוים קריטריון 'שדה  .מצויית וזו במידה החוקר

המחקר' קובץ תחת 'דיסציפליות על' אליהם משתייכים כל שדות המחקר שאספו כפי שיתן 

  :7 הלראות בטבל

זו מציגה את תחומי המחקר השוים טבלה . שדות המחקר המוצגים באייטמים בושאי מדע וטכולוגיה .7טבלה 
עתידות שובצה תחת מתמטיקה בשל המודלים המתמטיים עליהם מדווח  ואיחודם תחת שדות מחקר ראשיים.

בוסף לשדות המחקר הללו, יתה האפשרות לסמן תחת קטגוריה זו 'אחר'. כלומר, מחקרים בתחום זה. 
חוקרים מתחומים שוים או שאים מתאימים לאחד משדות בוצעו על ידי המשתרעים על מספר שדות מחקר או 

 המחקר הללו, תוייגו תחת 'אחר' כדי לא להטות את הכף לכיוון של תחום מסויים.

  מיקום או המדיה בה ערך המחקר -
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משחקת  פטריוטיות והקרבה הפיזית/פסיכולוגית-לוקאלהמידה בה סעיף זה מאפשר בחיה של 

 ישראלית.  תפקיד בסיקור מדע בתקשורת ה

 מוסד ישראלי המעורב במחקר -

 התבצע בכשליש מהמחקרים במאגר צויין המוסד הישראלי בו ערך המחקר. סוג המוסד בו

קטגוריה זו  .בכתבה המדווח לפי, אחר או, רפואי, ממשלתי, המחקר המצוטט יכול להיות אקדמי

מאפשרת להבחין הן במקורות המחקר השוים המוצגים לציבור דרך התקשורת והן להבחין 

  בבוטלות של מוסדות מסויימים על פי אחרים.

  איסוף התוים: זיהוי וקטלוג אייטם מדעי שלבעבור  מהימות. 5.5

ערכה בדיקת מהימות על מדגם מקורות  ,בכדי לוודא הסכמה בין שופטים בתהליך האיסוף

שבהם עשה איסוף מקביל בין החוקרת ומידעית ממוסד אמן שסייעה במחקר. האיסוף המקביל 

משך לאורך שבוע שלם מתקופת האיסוף ובמהלכו בדקו כל מקורות המידע על ידי שי גורמי 

ושב לתהליך האיסוף הוא קאפה המח-האיסוף בכדי לבחון מידת הסכמה בין שופטים. ערך הכהן

. למידת ההסכמה בתהליך הקידוד חושב אחוז ההסכמה בין , החשב לרמת הסכמה טובה0.73

 ).8לה טב(אחד מהסעיפים  עבור כל) inter rater reliabilityשופטים (

מידת הסכמהקטגוריה
(%) 

מידת הסכמה   קטגוריה
(%)  

 90מוסד ישראלי 100 חברה מסחרית
 90 מחבר 100  כותרת

 90 סוגה 100 כותרת משה
 82 גודל הכתבה 100 מדור
 80 היבט ציבורי  100 מקור
 80 טריגר מדעי 100 עמוד
 80 מגישים 100 תאריך
 80 מיקום מדיה 100 תוכית

  80ושא המחקר 96 שדה המחקר

מרובות הבחירה הל אפשרויות שב. הראשוי בוגע לקידוד שופטים בין הסכמה אחוזי: הקטלוגמהמות  .8 טבלה

בחר מבחן הסכמה בין שופטים בכדי לקבוע את רמת ההתאמה בתהליך הקידוד הראשוי. תהליך זה עשה בעזרת 

), בו בחו כל מקורות המידע 27/1-2/2( 2014השבוע האחרון של חודש יואר החומרים מל שקידוד מקביל 

  טלוויזיה) על ידי שתי המקודדות וערך מבחן ההסכמה.הגישים (איטרט, רדיו והערוצים המסחריים ב

טובה לפי , אך חלקית), בעוד אחרים הראו התאמה 100%התאמה מלאה ( מראיםעיקר הסעיפים 

  .)Koch )1977 ()Altman, 2012; Gwet, 2001  -ו  Landis הקריטריוים של

  קידוד מעמיק. 5.6

התקשורת באמצעות את האופים בהם מוצג המדע לציבור לעומק בחן הקידוד המעמיק 

לערכים , הוגעים סעיפים וספים 21החדשותית. ספר הקידוד לחלק המעמיק של המחקר מכיל 

  .5.6.2אלו מוצגים בסעיף  המוצג וכדומה. החדשותיים, המסגרת בה מוצג המדע, מטרת המחקר
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  מדגם. 5.6.1

בו כל מדיום  ,מדגם שכבות) עשיו שימוש בn = 197מהמאגר ( 20%של מעמיק הקידוד הלצורך 

עשתה חלוקה וספת לשכבות לפי מקור האיסוף  מדיוםמהווה שכבה. בתוך כל 

כתוצאה מתהליך זה המאגר  אקראית.בבחירה אייטמים מקור בחרו מכל (תוכית/עיתון/אתר) ו

. חריגה משיטת דגימה זו עשתה רק ותמקורה מכל מדיום, ויש יצוג לכלמהאייטמים  25%מכיל 

'חדשות השעה מלאה: גישה לו ', שם בחרו כל האייטמים אליהם היתה ''רשת ב'אייטמים מגבי ל

לא כולל מדגם ה). 3('השעה הבילאומית' ו) 4), 'שש עם עת דולב' (5), 'הבוקר הזה' (10' (7

    קשיים טכיים בגישה להקלטות של אייטמים אלו.  בשלאייטמים מהתוכית 'סדר יום' 

  קטגוריות ליתוח מעמיק. 5.6.2

 חדשותיות -

. חדשותית משמעות בעל כאירוע מוגדרים מעטים המתרחשים מדי יום, רק מבין כלל האירועים

 הערכים זה (ולא אחר) מצא בחדשות? מהםסיפור  קטגוריה זו ועדה להשיב על השאלה למה

 לדיווח הראוי ציבורית חשיבות בעל לאירוע אותו ועושים המדווח המחקר את המבליטים

 את המאפייים הערכים הדומיטיים בכדי לזהות את הכותרות את לבחון לרוב, מספיק? חדשותי

על הערכים שצוייו על  הקריטריוים לערכים חדשותיים מסתמכים כמעט באופן בלעדי. הדיווח

) במאמריהם ותורגמו לצורך מחקר 2001( O’neill -ו Harcup) וכן Ruge )1965 -ו Galtungידי 

  ).9זה (טבלה 

  דוגמא  הגדרה  קטגוריה

כוחה של האליטה 

+ מפורסמים 

(דמות ציבורית 

 מובילה) 

פורים הוגעים לאישים חשובים או יס

בעלי שררה, אירגוים, מוסדות וכד', 

סיפורים על אשים שהם כבר 

 מפורסמים

 ראש של ממעיו הוסר "פוליפ

הממשלה" ('שש עם עודד בן עמי', 

  )01/01/14, '2ערוץ '

קישור לאירועים 

עכשוויים 

 (עכשוויות)

ושאים מדעיים הקשורים לאירועים 

יום המודעות  –עכשוויים בחדשות 

לסרטן השד, יום התרמה, יום המדע, 

 ועדה פוליטית וכד'

 -  השד לסרטן המודעות "חודש

 את הופכות החדשות הטכיקות"

" ('גבי "יותר לפשוט השד שחזור

, 'רדיו ללא הפסקה'גזית', 

24/10/13(  

סיפורים הוגעים בסקס, מין, עסקי  בידור

הבידור והשעשועים, עיין אושי (גם 

סיפור אושי), בע"ח, התפתחות 

דרמטית, הזדמויות לקטעים 

תמוות מבדרות או הומוריסטיים, 

 כותרות שוות וכד'

גטית" ('ידיעות  "אהבה

  )31/03/14אחרוות', 

סיפורים המכילים אלמטים של  הפתעה

הפתעה או יגודיות, סיפורים הגורמים 

 אין: "מפתיע הוקיג "סטיבן

" ('וואלה!', "שחורים חורים
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  )26/01/14תחושת השתאותלתהייה, התפעלות, 

, סיפורים עם טוים שליליים בעיקר חדשות רעות 

 קופליקט או טרגדיהכמו 

 ש"ע הצפרדע: מהטבע "כחדה

, 'Ynet'דרווין" ( ארלס'צ

22/11/13(  

, סיפורים עם טוים חיוביים בעיקר חדשות טובות 

 חילוץ או הצלה, תרופות וריפוי כמו

 לגרום הצליח חדשי טיפול "יסוי

 מהחזה משותקים גברים לארבעה

רגליהם" ('חמש  את להזיז ומטה

, '10ערוץ 'עם רפי רשף', 

08/04/14(  

ים כמשמעותיים ססיפורים התפ /חשיבותעוצמה

מספיק למספר גדול של אשים 

מעורבים או באימפקט הפוטציאלי 

 של הסיפור

 תציל וירקות פירות "אכילת

  )01/04/14ממוות" ('וואלה!', 

ומדיות סיפורים על סוגיות, קבוצות  רלווטיות

ים כבעלי רלווטיות לקהל סשתפ

היעד. אם זו הקטגוריה הבולטת או 

אם אין קטגוריה בולטת במקומה, 

חדשותיותסיבה לתסומן הרלווטיות כ

 אדם אם? "שבץ מזהים "איך

 שיש מזהה ולא הפוך לדבר מתחיל

" ('שי ודרור', "בעיה יש, בעיה

  )20/01/14, 'רדיו ללא הפסקה'

-פולוכתבות 

/תגובה (המשך)אפ

סיפורים על ושאים שכבר מצאים 

 בחדשות

 גדולה אדמה רעידת צפויה אם?"

רדיו ללא 'בישראל" ('חמש עם', 

  )21/10/13, 'הפסקה

אג'דה של המקור 

(הרכב העיתון/ 

 מהדורה)

סיפורים שמתאימים לאג'דה של 

מבחית  –מקור הפרסום החדשותי 

 מבה העיתון/התוכית, העמדה וכד'

מצא אייטם הופל תחת  לא

  קריטריון זה

טבלה זו מציגה את הערכים החדשותיים . סיווג הערכים חדשותיים המשמשים להצגת המדע בתקשורת. 9טבלה 

 שלאורם בחו האייטמים שאספו במאגר בהתבסס עם מחקרים קודמים.

 מסגרת -

מה מטרתה המסגרת מדגישה  .לציבור והשתמעויותיו חשיבותו, המדעי הממצא מתווך בו ההקשר

מבחית הממד ההכרתי והרגשי, שמעיקים משמעות למציאות החברתית  של הכתבה המוצגת

תוך התייחסות לושא שעל הפרק. המסגרת מחה את הקהל כיצד לחשוב על האירוע הספציפי 

ן במחקר זה התבססו על המסגרות אות ועל הושא שהוא מייצג וכיצד לפעול ביחס לושא זה.

), תוך הוספה של מסגרת וספת: 'מחקר או המצאה חדשה' כפי 2003ועמיתיו ( Nisbetצייו 

  :10). המסגרות מפורטות בטבלה Baram-Tsabari )2011 - ו Lasloשהומלץ על ידי 

  דוגמא  הגדרה  קטגוריה
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מחקר או המצאה 

 חדשה

דגש על מחקר מדעי חדש שפורסם, 

גילוי, פיתוח מדעי או רפואי חדש 

שהוכרז, תוצאות של מבחים קלייים 

או המצאה/חידוש שגלה, כולל מחקרים 

ממשלתיים, מאמרים בג'ורלים 

מדעיים, מסמכים של פגישות/כסים 

 מסיבות עיתואיםמדעיות, 

 סביבה האם -  חדש "מחקר

 להאט עשויה בגירויים עשירה

 מחלת של התקדמותה את

" ('חמש עם', רדיו ?האלצהיימר

  )29/10/13ללא הפסקה, 

רקע מדעי או 

סקירה של תחום 

 מדעי

דגש על רקע מדעי/רפואי/טכולוגי כללי 

של המחקר או הפיתוח, כולל תיאור של 

מחקרים קודמים, סיכום של תוצאות 

ידועות ותגליות, תיאור שימושים או 

אפליקציות רפואיות פוטציאליות, 

 סקירה של תחום/שדה מדעי 

- ו פיתוח על עובדים או"

 תאי את לתקוף שיוכלו, רובוטים

'גלובס', בלבד" ( הסרטן

10/12/13(  

אתיקה ו/או 

 מוסריות

דגש על אתיקה ומוסריות המחקר 

המדעי, דגש על קודת מבט דתית או 

ערכים מסורתיים, קודת מבט 

ביואתית, דיון בהשלכות של עיכוב 

ההתקדמות המדעית, דיוים על טבעם 

 או ערכם של חיי אדם

 תאי ייצור: מדעית דרך "פריצת

('וואלה!', שיא"  במהירות גזע

30/01/14(  

קופליקט או 

אסטרטגיה 

 פוליטית

דגש על אסטרטגיה, פעולה או דיון של 

דמויות פוליטיות, החיות ממשלתיות, 

כס, שרים, לוביסטים של קבוצות חברי 

יין בושאים מחקריים/פיתוחים ע

מדעיים/טכולוגים. הפוקוס הוא לא על 

אלא על  /רקע מחקריתוכן מסויים

 כיה או איבוד תמיכהשימור, ז

של  ןפוליטית/מדיית או השפעה על טבע

 החלטות מדייות או פוליטיות

סייבר" ('חדשות השעה  "לוחמת

  )13/02/14', ''רשת ב'', 7

מדייות או רקע 

 רגולטורי

דגש על חוקים רגולטורים/הסדרה 

חוקית למחקר/ מסגרת לרגולציה/ אזור 

שיפוט או פיקוח על מחקר, יתרוות 

וחסרוות של השלטת מדייות מוצעת, 

כולל דיוים בחוקיותם של מדייות או 

מחקר, תוכיות רגולציה עולמיות או 

הסכמים בילאומיים הקשורים למחקר 

 ומדייות

 על להקשות עלולה FDA - "ה

 שתתחרה תרופה אישור

', The Markerבקופקסון" ('

10/11/13(  

ציפיות השוק או 

תחרות בין לאומית 

(ערך/פיתוח 

דגש על החשיבות/משמעותיות של 

המחקר, המצאה או חידוש למחירי 

מיות, גידול/פיתוח של התעשייה או 

 ועד אישיים טים""ממזל

: 3D בהדפסת איברים

מיליארדים"  שיגלגלו החידושים
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חברה, תגובת המשקיעים, פיתוח  כלכלי)

מוצרים לשוק, השלכות לכלכלה 

המקומית, תחרותיות גלובלית למדיה, 

חברות מקומיות, 'בריחת מוחות' 

 אפשרית

  )15/04/14('כלכליסט', 

פטטים, זכויות 

, בעלות קיין

 וגישה

דגש על בעלות של טכיקות מחקר, 

פטטים על תהליכים או תוצרים 

מדעיים, בעלות או גישה לפיתוחים 

 מדעיים

אחרים"  ויצורים "צפרדעים

', ''רשת ב'('הבוקר הזה', 

14/03/14(  

חוסר ודאות או 

מחלוקת 

  מדעית/טכית

(אי 

 וודאות/מחלוקת)

דגש על חוסר וודאות מדעי לגבי היעילות 

או התוצאות/השלכות של המחקר 

ויישומו, חוסר וודאות לגבי מועד 

ההוצאה לפועל של פיתוח מסוים 

וזמיותו, חוסר ודאות לגבי משמעותן 

של עדויות מחקריות (האם הן ודאיות), 

 עדויות סותרותהצגה של 

 צהריים שת: חדש "מחקר

 בין ההבדל מה: "גבי - מזיקה

 שיה לבין בצהריים שיה

" ('חמש עם', רדיו ללא ?"בלילה

  )13/04/14הפסקה, 

 דעת הקהל

, דיווחים של יםסקרדגש על תוצאות 

דעת הקהל, סטטיסטיקות, דיון לגבי 

רמות התמיכה הציבורית, תחרות על 

 דעת הקהל

('ידיעות  5אכלת"? "הפלת

  )16/03/14אחרוות', 

אקדוטה אישית, 

קודת מבט 

 אושית

התמקדות בחולה, במשפחתו או סביבתו 

של החולה המושפע מהטיפול, המחקר 

או ההמצאה, סיפור אישי של 

המדען/הממציא. הדגש על הרטיב 

 האישי או העדות.

 התרופה את מחפש "ישראלי

לאלצהיימר" ('המהדורה 

  )13/04/14', 2ערוץ  –המרכזית 

קידום אג'דה או 

 מוצר

עידוד או קידום של אג'דה מחקרית או 

כוללים לרוב אייטמים אלו הדסית. 

איך יתן להשיג את המוצר קשר:  פרטי

או הטיפול (מספר טלפון/כתובת 

 אתר/החברה וכד')

 עקיצות בעזרת המרפא "דבוראי

 אותם הציל כי הטועים ויש

דון את קשות" ('לו ממחלות

, '10ערוץ 'קירשבאום', 

11/12/13(  

דמוקרטיזציה של 

 "האדם הפשוט"

או זה שאיו 

 "מומחה"

דגש על התגובה או הדעה של 'האדם 

מקומי ללא  המהרחוב' או מהיג קהיל

 קשר פוליטי למחקר או ההמצאה

 אשים כי עולה "ממחקר

 - יותר יפים חשבים בקבוצה

 את רואים לא לבד לא כשאתה"

רדיו ללא '" ('שי ודרור', "הכיעור

  )06/11/13, 'הפסקה

  . אייטמים מדעיים בתקשורת החדשותיתלהצגת ת ומסגר. 01טבלה 
                                                 

י, ומציג נתונים סטטיסטים בדבר המקומות מקבל תוקף מדעועל כך שהוא  "השניות חמשחוק האייטם דן ב"5 
  מים יותר מהרצפה שעליה נפל המאכל.המזוה
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 ויזואליזציה -

 לתמוך בהסברת תוכו ולהציבממצאי המחקר, ואת את החוקרים יכולים להציג  ואיורים תמוות

זה  . בסעיף11ייצוגים חזותיים שוים בחו לפי הסעיפים המתוארים בטבלה  .אותו בהקשר מוכר

בדקו רק שידורי הטלוויזיה, העיתוים והאתרים המקווים, שכן הרדיו לא מאפשר מעצם אופיו 

  שימוש בהצגה חזותית.

  לדוגמא  קטגוריה

יו ואת סרטון שצולם במקום המחקר ומציג את תהליך המחקר/תוצאות סרטון אותטי

 החוקרים/מפתחים/ייזמים

סרטון 

 אילוסטרציה

קשורים לכתבה ולדובר המרכזי בה מבלי להראות ציג דימויים הסרטון המ

 אותם ספציפית

תמוה/איור 

 אותטי

 תמוה או איור של מושא המחקר, מבצע המחקר, סביבת המחקר וכדומה

תמוה/איור 

 אילוסטרציה

הקשורים לושא  דימוייםאו כל אחד בפרד המציגים איור משולב עם תמוות 

 , אך לא אותם ספציפיתהמרכזי באייטם

הצגת תוים בצורה של תרשים או גרף גרף/דיאגרמה

ויזואליזציהללא  ללא

טבלה זו מציגה את השימוש באמצעים . וויזואליזציה של מידע מדעי באייטם חדשותיסיווג קטגוריות ל. 11טבלה 

 טית לאייטם בושאי מדע וטכולוגיה.תלצורך הסבר איפורמטיבי או תוספת אסחזותיים 

 מטרת המחקר -

במטרה  מסקרות מחקרית (מחקר בסיסי), סעיף זה בודק האם המחקר או הפיתוח המוצג מוע

 ).12שמא מדובר בפיתוח טכולוגי או סקר (טבלה  או, שימושיים (מחקר ישומי)  למצוא פתרוות

  דוגמא  הגדרה  קטגוריה

מחקר 

 בסיסי

המחקר מדווח כמוכוון תגליות וקידום 

 הידע האושי

ובל" ('הבוקר הזה',  פרס "לקראת

  )10/12/13', ''רשת ב'

מחקר 

 יישומי

שיפור טכולוגי או להמחקר מדווח כמוכוון 

פתרון לבעיה, כולל מחקרים הקלייים 

 ופיתוחים טכולוגים

 לב: פיתוח של שים 15 "אחרי

 של בגופו הושתל חדיש מלאכותי

ערוץ  - חולה" ('המהדורה המרכזית 

10 ,'22/12/13(  

טכולוגי/לא 

 מחקר

המצאות, פיתוחים טכולוגים או סקרים 

 ודו"חות

 שימוש להפסיק: "המלצה

 אדים" ('המהדורה במכשירי

  )10/12/13', 2 ערוץ -  המרכזית

  . מדעימטרות המחקר באייטם חדשותי סיווג לפי . 12טבלה 
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 המקור המדעי -

למחקר. לא בכל תחום  הראשי באייטם כמקור המצוטט המדעי מציגה את המקור 13טבלה 

מחקר לכתבים יש גישה ישירה למבצעי המחקר, סעיף זה מאפשר לבחון את מקור המידע המדעי 

 העיקרי: האם הוא מגיע 'ממקור ראשון' קרי המדען או מפתח הפיתוח עצמו, או שמא הוא מתווך

 על ידי גורמים אחרים כגון דוברים, סוכויות הידיעות או מקור מקצועי אחר.

  דוגמא  קטגוריה

כתב עת 

 מדעי

 באייטם מדווח שהמחקר/פיתוח פורסם בכתב עת מקצועי כלשהו 

או כאשר הערכים האחרים אים מצוייים במפורש והמדען המבצע את המחקר  המדען

 מצוטט כמקור לדיווחממציא הפיתוח 

מקור 

 עיתואי

כתב המדווח מהשטח 

מקור 

 מקצועי

(אך לא  אשר משתייך לתחום המחקר או הפיתוח המסוקר או מדען מהדס, רופא

 המבצע בפועל)

 .)המחזיקים בתפקיד הדובר פר סה(לא רק  המוסד או החברה םדובר מטע דובר 

סוכויות 

 הידיעות
 וכד' APכגון רוייטרס, 

 כס מדעי שבו פורסמו הממצאים או שבו דיברו מבצעי המחקר  כס מדעי

דו"ח מוסד 

 מחקרי

 )דו"ח זה(כמו דו"חות המתפרסמים על ידי גופי מחקר פרטיים, אקדמיים וכדומה 

  אחר 
  לא מצוין

טבלה זו מציגה את המקורות השוים עליהם . סיווג מקורות המידע המוזכרים באייטמים המדעיים .13טבלה 

 פי המצויין באייטם עצמו. לעמתבסס הכתב לקבלת המידע הרלווטי לאייטם המוצג, 

 תועלת/תרומת המחקר -

שהמחקר או הפיתוח תורמים,  הציבורית, התרומה המרכזית או התועלת את סוגבוחן סעיף זה 

באייטם. התועלת המצויית במפורש באייטם עשוייה להשפיע רבות על הדרך  לפי המידע המצוין

 ).14 בציבור (טבלהבה המחקר ותוצריו תפשים 

  דוגמאפירוט  קטגוריה

רווחים כלכליים, עליית  כלכלית

 מיות, הוזלת עלויות

, שמאפשרת שיטה פיתחה ישראלית "חברה

 גם חממות לחמם, בלבד מיימאלית בהוצאה

, 'nrg'מעלות..." ( 30 מיוס של בטמפרטורות

31/10/13(  

 החומר, כורכומין כי גילו השומר בתל "חוקריםחידושים רפואיים,  בריאותית
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פרוטוקולים חדשים, שיפור 

איכות חיים או תוחלת חיים, 

תרופות וטיפולים רפואיים, 

 תזוה ודיאטה

 הטיפול יעילות את מעלה, בכורכום הפעיל

 קליית להפוגה ומביא בקוליטיס התרופתי

, 'Ynet'החולים..." ( אצל יותר וטובה ארוכה

16/03/14(  

 השד שחזור את הופכות החדשות הטכיקות"תפישות חברתיות חברתית

, 'רדיו ללא הפסקה'('גבי גזית',  "יותר לפשוט

24/10/13( 

שימור כדור הארץ, הסביבה  סביבתית

או אתר ספציפי, קיימות 

 ומחזור

גדו" ('עושים  לעשות מה יש - האוויר "מזג

 )25/12/13, '23ערוץ 'סדר חדש', 

ביטחון פים (כולל שיטור  ביטחוית 

ופיקוח) וחוץ (כגון: 

 טכולוגיה צבאית)

 בסיגפור היום תחוך האווירית "התעשייה

 לֹוְחָמת --  הסייבר בתחום ופיתוח למחקר מרכז

 בתחום מוצרים לפתח אמור המרכז. מחשב

 על התרעה מתן בעיקר, המוקדמת ההתרעה

 המיקום וזיהוי אמת בזמן מקוות תקיפה

', 7התוקף..." ('חדשות השעה  של הגיאוגרפי

  )13/02/14, ''''רשת ב''

, הרוחי, תרומה לידע האושי איטלקטואלית

 החברתי או השכלתי

שה: כתב קללה של מכשף  1,700תגלית בת "

  )30/10/13('וואלה!', " בעיר דוד

 - תרומה לגוף הידע המדעי  מחקרית

 מכשורתיאוריה, מושג או 

המקדם את הידע המדעי 

ין וצ( בו עוסקים בתחום

ערך אחר לא  במקרים בהם

 )מתאים

 הלכת- כוכבי מספר הכפלת על הודיעה א""אס

 מהם כמה, המדעים ולפי לאושות שמוכר

 לגילוי מתקרבים או: "חיים לאפשר עשויים

  )Ynet ,27/02/14" ("2.0 הארץ כדור

   לא מצוית

. טבלה זו קטגוריות לבחית תרומת המדע המופיעות באייטמים חדשותיים בושאי מדע וטכולוגיה. 14טבלה 

י פמציגה את סוגי התועלת או התרומה האפשריים העולים מהצגת מחקר מדעי בתקשורת. קטגוריה זו בחה ל

 מתוך האייטם עצמו וללא הסתמכות על מקורות לווים וחיצויים.המידע העולה 

 זקים -

מחקר בדגש על פגיעה או זק העלולים /הפיתוח של השלכות או לעיתים מוצגות גם פרשויות

במקרים בהם הוצגו מספר זקים פוטציאלים או  מציגה סיווג זה. 15להגרם בעקבותיהם. טבלה 

  .המרכזי הזק סוג קוקרטיים, בחר

 

  דוגמאהסבר  קטגוריה
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פילת מיות, עלויות גבוהות של  כלכלי

 המחקר או הפיתוח המדובר

 ביום בכו לא אולי פייט כן "משקיעי

. חת רוו לא בהחלט אבל, וראשון חמישי

 כשלה החברה מדוע הביו כבר אתמול

 לטיפול בתרופה השלישי בשלב ביסוי

 2 של לשוק היבשה העין בסידרום

- ב קרסה המיה אתמול. דולר מיליארד

', The Markerוספים" (' 18%

31/12/13( 

שימוש לא כון/ זקים בעקבות  בריאותי

שימוש יתר או לא אחראי/ עשוי 

 לגרום לזק בריאותי

 שיתוק עם מאושפז השה בן "איליי

 הסיבה כי טוען אביו. השמאליות בגפיים

 שקיבל מוחלש-החי החיסון היא לשיתוק

.." ('שש עם עודד בן .הפוליו גיף גד בו

  )16/10/13, '2ערוץ  'עמי',

פגיעה בקבוצות חברתיות, זק כולל  חברתי

לאושות כחברה, ורמות חברתיות 

המבוססות על מידע מדעי שגוי או 

שימוש במידע מדעי מוטעה לצרכי 

 אמירות חברתיות

, במחלוקת ושויה חדשה תיאוריה פי "על

 הכחדה של לעידן סתכ האושות

 עכברושים? אחריו פה יישאר מי. עצמית

 הוגה מסביר G-ל בראיון. עקיים

 יאן' פרופ הבריטי הגיאולוג, התיאוריה

 הוא ולמה, קרה זה איך, זאסלבסקי

 בלתי הוא הזה השחור שהעתיד חושב

האושות" ('גלובס',  תולדות כרסום. מע

27/02/14( 

מידע מדעי לקידום שימוש או סילוף  סביבתי

אג'דה סביבתית, סכות סביבתיות 

שמחקרים חושפים, זק סביבתי 

הגרם בעקבות מחקר או פיתוח 

 מסויים

 כדור למדעי מהמכון עגון אמוץ' "פרופ

 מאמין העברית באויברסיטה הארץ

 האחרון בחודש שהורגשו האדמה שרעשי

 גדולה אדמה רעידת על להעיד עלולים

בישראל" ('חמש עם',  להתרחש שצפויה

 )21/10/13רדיו ללא הפסקה, 

זקים ביטחויים הגרמים  ביטחוי

מפיתוחים טכולוגיים או מחקרים 

 ביטחויתהמהווים סכה 

n/a  

תפישות וחיזוק קידום או יצירת איטלקטואלי

הקיימות בציבור ההדיוטות  מוטעות

 בתחום

n/a  

מחקר המציג שימוש מוטעה  מחקרי

יטות מחקר, הסקת מסקות בש

ושיויים בתאוריות מדעיות שגוייות 

 קודמות

 חורים אין: "מפתיע הוקיג "סטיבן

 )26/01/14" ('וואלה!', "שחורים
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   לא מצוין

  . בושאי מדע וטכולוגיה יםם חדשותימיקטגוריות לבחית זקי המדע המופיעים באייט. 15טבלה 

בתקשורת בבואה לסקר מדע היא סיקור חסר פרטים, אחת ההאשמות אותן מטיחים המדעים 

המדעי ואיפיין את המידע דיווח המעקר את המחקר מכל תוכן מדעי. כלי המחקר בחן את תוכן ה

 המסופק על המחקר עצמו. הסעיפים הבאים מציגים את פרטי המחקר שבחו בכל אייטם:

 ממצאים -

הפיתוח המוצג או שמא אין  וצאותת או המחקר ממצאי את סוקרת הכתבה סעיף זה בוחן האם

אזכור של הממצאים או התוצאות אלא תיאור המחקר או דיון עליו ללא דיון בממצאיו. סעיף זה 

 אפשר בחירה דיכוטומית (כן/לא) לגבי הצגת הממצאים באייטם.

 רקע מחקרי -

 ברקע מעוגות מדעיות תגליות אולם הושא ומקוריות חדשות את להדגיש וטה התקשורת

 דה הכתבה האם ?החדשותית בתקשורת לביטוי זה מחקרי רקע זוכה וכיצד האם. מחקרי

סעיף  ?המדווח פיתוח/למחקר רק מתייחסת או משמעותי באופן קודמים פיתוחים או בממצאים

זה אפשר בחירה דיכוטומית (כן/לא) לגבי הצגת הרקע המחקרי של המחקר או הפיתוח המוצגים 

 באייטם.

 שיטת המחקר -

הובעות מתוך שיטות  האם הכתבה דה בשיטות המחקר או הטיות אפשריותקריטריון זה בחן 

 את המציית גרידא כותר או להגדרה מעבר המחקר בהן עשה שימוש. אם האייטם הכיל פירוט

המחקר, בסעיף זה צויין 'מוזכר', אם לא היתה התייחסות מרחיבה מעבר לקיבת שמה של  שיטת

 'סקירה גטית', 'בעקבות סקר שערך בקרב...' וכדומה), צויין 'לא מוזכר'. –השיטה (לדוגמא 

 מהות המדע -

מתוך כך שושא . כללי באופן והתהלותו המדע לגבי קטגוריה זו בולשת אחר איזכורים ואמירות

 .)16רלווטית (טבלה  אמירה לכל מהות המדע לא ידון באופן מוצהר, בחרו להתייחס

  .)1997(  Pellechia - ו) Dimopoulos & Koulaidis )2003על מבוססות הקטגוריות 

  דוגמא  הסבר  קטגוריה

המדע 

 יאובייקטיב

המדע חוקר את העולם באופן 

 וחסר פיות יאובייקטיב

  )27/2/14"היורשים" ('גלובס', 

המדע 

 יסובייקטיב

המדע תלוי תרבות וערכים, תוצאות 

המחקר תלויות בתפיסות המדען ו/או 

n/a  
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פרדיגמות פוצות בקהילה המדעית

חקר המדעי מתפתח באופן שיטתי המ המדע שיטתי

 יבועק

 המפץ לתיאורית וסף "חיזוק

  )nrg ,'17/3/14הגדול" ('

התפתחות המחקר תלויית סיבות  המדע סיבתי

(מערכת היסוי, בעיות לא צפויות). הידע 

 המדעי טטטיבי ומשתה

 ההסופגיי סלע: במאדים "תעלומה

המדעים" ('וואלה!',  את משגע

20/1/14(  

המדע תלוי 

 מימון 

כגון: הדגשת חשיבותם של קרות 

 ופילטרופיממשלתיות, מימון פרטי 

 התרופה את מחפש "ישראלי

'המהדורה  –' 2לאלצהיימר" ('ערוץ 

  )13/4/14המרכזית', 

המדע 

 איטרסטי

חמדות, היעדר יושרה, השפעת גופים 

 מסחריים

 לכימיה בובל שזכה "הישראלי

'המהדורה  –' 2מדבר" ('ערוץ 

  )10/11/13המרכזית', 

  אין התייחסות למהות המדע לא ידוה

טבלה זו  .המדע וטכולוגיבושאי  יםם חדשותימיקטגוריות לבחית התייחסות למהות המדע באייט. 16טבלה 

לשאלת מהות (באופן מוצהר או בלתי מוצהר) מציגה את האופים בהם אייטמים חדשותיים עשויים להתייחס 

 המדע.

 הסבר מדעי -

שוצרו בתוך גוף  ,מורכביםרעיוות והסבר במדע פופולארי הוא בהצגת  יםהמרכזי יםהאתגראחד 

שפה הירה לקהל שאיו מקצועי, ולעשות זאת בלי לפגום ב ,ידע ומיוחים של קהילת מומחים

  .17בטבלה . קטגוריות ההסבר וסוגיו השוים מוצגים במשמעות המתווכת

 דוגמאהסבר  קטגוריה

ציון מושג מדעי ללא הסבר או פירוש  ללא

 לגביו ולגבי משמעותו
 

לו לא יתה אייטם שמרכזי למושג מדעי  הגדרה

 דוגמא

לדוגמא, אזים הוא זרז ביולוגי, 

  בוזון היגס הוא חלקיק אלמטרי

הבהרה/ 

 הסבר מורחב

כל הסבר שהוא יותר מהגדרה אולם איו 

ש באלמטים המאפייים עושה שימו

. יכול לכלול בוסף להגדרה הסבר עשיר

 דוגמא, תיאור או פירוט של המושג

גדו"  לעשות מה יש - האוויר "מזג

'עושים סדר חדש',  –' 23('ערוץ 

25/12/13(  

יצירת תמוה מטלית, שימוש  הסבר עשיר

במטאפורה, סיפור או אלוגיה באופן 

 תכתב עם עולמו של הקוראמה

 את להעלים שהצליח "החוקר

'אורלי וגיא',  –' 10הזמן" ('ערוץ 

17/3/14(  

למסגרות אלטרטיביות התייחסות  שיוי מושגי 

 שהשומע עשוי להחזיק בהן
n/a  
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מדע בושאי  יםם חדשותימיהמופיעים באייט ,קטגוריות לסיווג סוגי ההסבר למושגים ועקרוות מדעיים .17 טבלה

   הוטכולוגי

 דוברים -

 אך הכתב, שהוא לרוב, עיקרי דובר קיים אייטם הוא כל דמות שקולה שמע באייטם: בכל'דובר' 

כלי המחקר מסווג את שוה.  ומומחיות שוים תפקידים בעלי דוברים מספר גם להיות יכולים

הדוברים המופיעים באייטמים השוים ואת תפקידם המחקרי והציבורי. כדי לקבל תמוה מלאה 

מעמדם  ,תפקידם המדעי לאפיוןככל האפשר של הדוברים ותפקידם הצגו מערך משתים מפורט 

), MDהתואר בו מחזיק הדובר (פרופסור, רופא (בחו את ותפקידם הציבורי והמדעי.  ,המקצועי

 ,הדוברים באייטםמספר וכן גם את  ,6) וכדומה) אם צויין מפורשות במהלך הכתבהPhDד"ר (

כפי שיתן לראות  של הדוברים המקצועי םמעמדם או מומחיותותחום  מגדרםתפקידם באייטם, 

  .18בטבלה 

הסבר קריטריוים   קטגוריה

1 דובר אחד, לרוב הכתב

הדוברים מספר 

 באייטם

לרוב הכתב ומומחה בתחום הכתבה, לעיתים גם 

 שי כתבים או מגישים הדים בסוגיה וכדומה
2 

לרוב איש תקשורת ושי מומחים או מומחה 

 3מעל ומטופל או פרשים מתחום המחקר. 

 רופאים/-דוברים יש לקבץ לפי מאפייים 

 חוקרים/דוברים של מוסדות מחקר וכד'

 ומעלה 3

הדובר מסביר, מפרש או מעריך מחקר שבוצע 

 בידי חוקרים אחרים.
 כתב

 אייטםתפקיד ב

 

הדובר מסביר, מפרש או מעריך מחקר שהוא 

 ביצע או היה שהיה שותף מרכזי בביצועו.

מבצע המחקר / 

 מפתח הפיתוח

במסגרת הדובר מציג פיתוח או מחקר שערך 

 הגוף אותו הוא מייצג

דובר/מהל מוסד 

מחקרי/אויברסיטה

הדובר מסביר, מפרש או מעריך מחקר אשר מוכר 

דובר בעל מומחיות בתחום או  ,לו באופן אישי

המביע דעתו לגבי פיתוח או מחקר  ,המדובר

 המוצג באייטם

 פרשן מהתחום

 גבר 
 מגדר

 אישה 

                                                 

או שמא   PhD-במרבית המקרים בהם מצויין הדובר כבעל או בעלת תואר ד"ר לא יתן היה לקבוע באם מדובר ב6 
  MD-ב
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 לקבועלא יתן  לדוגמא: קבוצת מדעים

, משפטן, תזואי, רפואה משלימה, פסיכולוג, רופא, מהדס, מדען

 לא מצוין, אחר, מהל, פרשן , אתיקאי, פילוסוף
 מומחיות או תפקיד

עבור כל אחד  .המדע וטכולוגיבושאי  יםם חדשותימיבאייטאפייי הדוברים המופיעים או מוזכרים מ .18 טבלה

ושא המגדר  כל דובר בדקה מומחיותו, באם צוייה, בושא המדווח.עבור מהדוברים בדקו כלל הסעיפים ה"ל. 

ר עצמו במדיום המשודר. בבדק לפי ציון מפורש של מין הדובר באייטמים מהמדיום המקוון והמודפס ולפי הדו

וצת חוקרים הפועלים או מוצגים יחד, צויין 'לא יתן במקרים בהם לא היה ברור מין הדובר או באם מדובר בקב

 לקבוע'.

 הערכה -

בכדי לבחון את מידת החיוביות או הביקורתיות של הדיווח התקשורתי בושאי מדע, עבור כל 

. לדוגמא, האם )19(טבלה  ממצאי המחקר המדווח והשלכותיואחד מן הדוברים בדק הטון לגבי 

מתייחס לשיטת המחקר כבעלת  דוברמוגבלת? האם ה ען שהמחקר ישים או ישים במידהט

האם הדובר מסתייג מפירוש התוצאות או  ?או לבעיות מתודולוגיות העולות ממה מגבלות

מאמיות כללית שמציג המחקר? טון ביקורתי, אין פירושו שרות רע למדע, לעיתים יש בו בכדי 

  לקדם חשיבה ביקורתית במקומה לגבי המחקר והשלכותיו.

  דוגמא  הסבר  וריהקטג

הדובר רואה במחקר תרומה חיובית לידע  חיובית

 המדעי ו/ או תרומה לחברה

 אריגים: 2,000 בת "תגלית

במדבר"  מצאו בחילזון שצבעו

  )31/12/13('וואלה!', 

הדובר מציין בעיות או מגבלות לגבי תקפות  זהירה

הממצא, שיטת המחקר (לדוגמא: גודל המדגם) 

(לדוגמא, עלות התרופה שפותחה, או השלכותיו 

איו מאתגר  אךח), "העובדה שהיא וסתה בבע

 את הצהרות החוקרים או את ממצאיהם

 תציל וירקות פירות "אכילת

  )1/4/14ממוות" ('וואלה!', 

ביקורתית/ 

 ספקית

או תקפות גישה ספקית לגבי שיטת המחקר 

מגבלות האפשרות להכליל לדוגמה: התוצאות. 

בדתי לאוכלוסיה הרלווטית, מהממצא המע

רלווטיות שיטת המחקר או ההחות העומדות 

 של התוצאותשגויה בבסיסה, חשש מפרשות 

 מקצרת חלבון צריכת "האם

 צריך ג"ק 80 ששוקל אדם? "חיים

" "ביום חלבון גרם 70 עד לאכול

'גבי גזית',  -('רדיו ללא הפסקה'

6/3/14(  

המחקר בשל התייחסות המבטלת את ממצאי   שוללת

חוסר תקפותם או שימוש בשיטה לא קבילה 

ו/או מתאימה. הערכה זו מופיעה לרוב כתגובה 

  לאופן פירוש הממצאים המוצגים במחקר

 שצריכה קובע חדש "מחקר

 כמו מסוכת בשר של מרובה

ביום"  סיגריות 20 של עישון

'המהדורה  –' 10('ערוץ 

  )5/3/14המרכזית', 

אין 

 התייחסות

  סות לממצאי המחקר או השלכותיוללא התייח

  . קטגוריות להערכת הדובר את הפיתוח או המחקר הידון באייטם. 19 טבלה
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 קידוד מעמיקמהימות . 5.7

. בשלושה שלביםמתוך המאגר לקידוד מעמיק ובוצע  10%על תהליך בדיקת המהיות ערך 

ערך קידוד עיוור על ידי שי שופטים לפי קטגוריות ספר הקידוד של המחקר ושפורטו ראשית 

בשלב השי עשה קידוד משותף של היות ואלו לא היו משביעי רצון הסכמה. הלעיל וחושבו אחוזי 

עשתה הערכה מחודשת של הקטגוריות. לאחר מכן, על ידי דיון לגבי אי ההסכמות שי השופטים ו

מהמדגם לקידוד מעמיק) ההסכמה בין השופטים היתה  5%קודדו עשרה פריטים ( שי השופטים

ב . בשל)1977 ()Altman, 2012; Gwet, 2001( Koch  - ו  Landis) לפי85%בין ביוית לטובה (

זה ערך דיון וסף שהתמקד בקטגוריות בהן ההסכמה היתה מוכה, גורמי אי ההסכמה זוהו וספר 

מהמדגם שבו  2.5%הקידוד המעמיק חודד בהתאם. בשלב השלישי ערך קידוד עיוור וסף של 

ערך דיון  .ספקתהיתה מלא ההסכמה היתה כמעט מושלמת, חוץ משש קטגוריות שבהן ההסכמה 

(מטרת  השישיתקטגוריה ה הסכמה על חמש מתוך שש הקטגוריות הבעייתיות. וסף והתקבלה

בעקבות חוסר בהירות בהגדרתה ומהימות מוכה באופן חריג משאר הקטגוריות  סרההכתבה) הו

  ).n=5 מתוך המאגר לקידוד מעמיק 2.5%על  מציגה את אחוזי ההסכמה הסופיים 20(טבלה 

  מידת הסכמה (%)  קטגוריה  מידת הסכמה (%) קטגוריה

 82 תואר/ מעמד מקצועי  100 הסבר
 82 תפקיד בכתבה  100 מהות המדע

 80 מומחיות/תפקיד  100 ממצאים
 80 מטרת המחקר  100 מספר הדוברים

 80 מסגרת   100זק
 80 מקור מדעי  100 שיטת המחקר
 80 רקע מחקרי  100 שיתוף פעולה
 80 תועלת/תרומה  95 חדשותיות

 77 המוסדסוג   90 מגדר
 70 הערכה  85 וויזואליזציה

  . להצגת מדע בתקשורת : מידת הסכמה בין שופטים בוגע לקידוד מאפיייםהקידוד המעמיקמהימות . 20טבלה 

  יתוח כמותי. 5.8
  מבחי הסכמה בין שופטים -

מעצם אופיו של המחקר (הן מבחית היקפו והן מבחית אורכו) תהליך בית מאגר המידע עשה 

בדקה חיצוי של המחקר, ה פולצמצם את האיומים על תוק. לפיכך, כדי ידי מספר אשים על

(סעיף מידת ההסכמה על תהליך איסוף התוים: האם האייטם עוה להגדרות של אייטם מדעי  

הפוצה  השיטה). 5.6ו  5.4למאגר (סעיף  וכן על תהליך הקידוד של התוים שאספו )5.2.2

טיב ההתאמה את  מראהקאפה, והיא - קראת כהןובחירה דיכוטומית פטים במקרה של שי שו

מקרים בהם ההסכמה או חוסר ההסכמה יתרחשו ה אתתוך לקיחה בחשבון  ,בין שי השופטים

. הכללת אלמט המקריות מאפשר ביטחון )Altman, 2012; Landis & Koch, 1977( במקרה

גבוהה יותר באמיתות תוצאות המבחן. במקרים בהם קיימות יותר משתי אפשרויות בחירה בכל 

קאפה מבחן הסכמה בין שופטים המציג את אחוזי ההסכמה על - קטגוריה, החליף את מבחן הכהן

  .  )Altman, 2012; Gwet, 2001(כל סעיף בדק 
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  2מבחן  -

החות לגבי הבדלים בין מאפייים שוים של מקורות המידע, כגון הבדלים  ובח דו"ח זהב

, בין פופולאריתמוגדרת כעיתוות איכות לבין עיתוות בכמות האייטמים המדעיים בין עיתוות ה

וצעו לבדיקת קשר סטטיסטי. בוסף, ב לשם כך ערכו מבחי וכו'. עיתוות כללית וכלכלית, 

בכדי לזהות את המקור  להשוואות מרובות Bonferroniמבחים להפרשי פרופורציות עם תיקון 

לכן  ),α=0.05( המובהקות הכוללת לא תעלה על אלפאדואג שרמת זה . מבחן להבדלים ואת כיוום

מסיבה זו יתן לטעון שמבחן זה קטה מאלפא. הכל השוואה בודדת מתבצעת ברמת מובהקות 

  .קשה יותר לקבל מובהקות סטטיסטית מחמיר מאוד ועל כן
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  ממצאים. 6

הדו"ח, שהוגדרו ותוצאותיו לפי מטרות  המאגרשל תוים יתוח ה מוצג דו"חבחלק זה של ה

  בתחילתו.

 )1(שאלה כימות הכיסוי החדשותי בושאי מדע וטכולוגיה בתקשורת . 6.1

כצעד ראשוי לכימות המדע בחדשות בישראל יש צורך לעות על שאלת הכמות מבחיה 

כמה אייטמים בושאי מדע וטכולוגיה פורסמו לאורך תקופת האיסוף? לאחר מכן  –אבסולוטית 

דון בכמות היחסית של המדע מתוך כלל הושאים המדווחים בחדשות וכן בזמן האוויר או 

  המקום המוקדש לעיסוק בושאי מדע במדיה השוים.

ים בושאי מדע אייטמים, העוסק 1064ימים) אספו  183במהלך תקופת איסוף התוים (

יום במהלך תקופת  ). כמעט מדי7.2.1וטכולוגיה, מתוך המקורות שבחו (המפורטים בסעיף 

 , למעטמהימים) 99.3%( שבמדגם המקורותהאיסוף התפרסם לפחות אייטם מדעי אחד באחד מ

שכיחותם של אייטמים מדעיים היתה הגבוהה ביותר במהדורות סוף השבוע של . שבתות שבע

(שישי), 'כלכליסט' ו'גלובס' (חמישי). אם מתעלמים משלושה מוספים אלו, עיקר 'הארץ' 

 האייטמים המדעיים פורסמו בימי חול.  

מספר האייטמים המתפרסמים בושאי מדע משתה בין סוגי המדיה (עיתוות לעומת טלוויזיה 

ון 'הארץ' מוביל מבין ' לדוגמא). עית10' לעומת 'ערוץ 1למשל) ובין מקורות באותו המדיום ('ערוץ 

' בסיקור, ברדיו 'רשת ב'' ובאיטרט 10העיתוים במספר ידיעות המדע, בטלוויזיה מוביל 'ערוץ 

על פי כלל הסיקור החדשותי, בדק תוך חלקו היחסי של הסיקור המדעי מ ).1' (איור nrgאתר '

  .שהתפרסמו בתקופת הדגימה מסך כלל האייטמיםפרופורציית האייטמים המדעיים 
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בכל מדיום מצויים המקורות בהם התבצע פיזור אייטמים מדעיים בין המקורות הבדקים לפי מדיה. . 1 איור
, ללא התייחסות למדורים, תוכיות, משדרים או לשויות ספציפיים. עבור כל מקור מצויין מספר האיסוף

). עבור מקורות מהטלויזיה ומהרדיו מופיעים 1064שפורסמו בתקופת האיסוף (סה"כ ם האייטמים המדעיי
באותו מקור (למשל בסוגריים הערכים האבסולוטיים (מספר האייטמים שאספו בפועל) ומספר התוכיות שבחו 

ן יהיה להשוות כדי שית בחה רק תוכית אקטואליה אחת). בו '23ערוץ  'בחו חמש תוכיות לעומת '10ערוץ 'ב
בין המקורות השוים, מוצג מספר האייטמים המורמל לפי מספר התוכיות בכל מקור. גודל הצלמית מייצג את 

  הגודל היחסי של אותו מקור באותו המדיום. לא יתן להשוות באיור זה בין המדיה השוים.

בממוצע, בכל  .)2ראשית בדקה שכיחות אייטמים מדעיים במקורות השוים (איור  שכיחות:

גיליון של העיתוים 'הארץ' ו'גלובס' במהלך תקופת האיסוף התפרסם יותר מאייטם אחד בושאי 

') הממוצע שואף לכאפס אייטמים 1מדע וטכולוגיה. לעומתם, בערוץ הטלוויזיה הציבורי ('ערוץ 

ות הערב מדעיים מדי תוכית. מהשוואה של מספר האייטמים בתקופת הדגימה בין מהדורות חדש

אייטמים  28' מובילה עם 10של שלושת ערוצי הטלוויזיה עולה כי מהדורת החדשות של 'ערוץ 

אייטמים, ומקרטעת מאחור 'מבט',  16' עם 2מדעיים, אחריה המהדורה המרכזית של 'ערוץ 

  בורי בישראל עם שמוה אייטמים.מהדורת החדשות של השידור הצי
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ממוצע האייטמים המדעיים למהדורה חושב לפי  למהדורה במקורות השוים.. ממוצע אייטמים מדעיים 2איור 

מספר האייטמים המדעיים במהלך תקופת הדגימה, מחולקים במספר המהדורות, התכיות או המשדרים של כל 

  מקור בזמן תקופת הדגימה.

בחית  עיסוקן ' המסחרי, בלטו מ10'אורלי וגיא' ב'ערוץ -לאורך זמן תוכיות הטלוויזיה 'המגזין' ו

בושאי מדע וטכולוגיה פר תוכית (הן עסקו בושא מדעי אחת לארבע מהדורות בממוצע). ברדיו 

  'שש עם עת דולב' ב'רשת ב'' הציבורית כמעט במחצית מהתוכיות שודר אייטם בושאי מדע.

יתן לראות שהתוכיות בהן שכיחות האייטמים המדעיים יחסית לכלל האייטמים  21בטבלה 

שהתפרסמו במהלך תקופת הדגימה גבוהה יותר בתוכיות רדיו: 'גבי גזית' ב'רדיו ללא הפסקה' 

). בטלוויזיה התוכיות 'המגזין' ו'לודון את 9.9%' (''רשת ב') ו'שש עם עת דולב' ב'2.6%(

בהתאמה) עסקו באייטמים מדעיים בשכיחות  3.7%, 5.5%' (10מבית 'ערוץ קירשבאום' שתיהן 

 2.7%גבוהה. מבין העיתוים שסקרו, עיתון 'הארץ' מראה את שכיחות המדע הגבוהה ביותר עם 

. בתקשורת המקוות, אתר 1.8%מבין הידיעות שפורסמו, ואחריו העיתון הכלכלי 'גלובס' עם 

.  0.99%' עם Ynetהוא ' האיטרט המוביל בשכיחות המדע
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עבור כל מקור חושב מספר האייטמים הממוצע המופיעים בו ללא התייחסות לושא האייטם. לאחר מכן, הוכפל מספר האייטמים הממוצע במספר ימי  . שכיחות אייטמים מדעיים בתוכיות ומקורות במחקר.21טבלה 
בשבוע, אך באיטרט יש זרימת מידע באופן רציף ללא  ה ימיםהפרסום של אותו מקור במהלך תקופת הדגימה (חלק מהתוכיות משודרות רק פעם אחת במהלך השבוע, עיתוים מודפסים לרוב במהלך חמישה עד שיש

ה הפרופורציה של האייטמים המדעיים בכל מקור ומוצגת באחוזים התייחסות לימי מוחה וערבי חג) וזאת בכדי לקבל אומדן למספר האייטמים שהתפרסמו באופן כללי במהלך כל תקופת המחקר. מתוך מספר זה חושב
 ). כתיב מודגש מצויין את המקורות המובילים בכל מדיום. מהדורות החדשות לא כללות בטבלה בשל השוות הרבה באורכן ובמספר האייטמים מדי7.4ירוט החישוב במתודולוגיה בסעיף בשורה האחרוה של הטבלה (פ

  יום.
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 אייטמים

 ממוצע
 /בתוכנית

  יום

116.3  56 45.3 9.3 10.3 6.9 6.3 4.7 9.5 6.1  16.6 6.7 4 11.1 6.3 14.4 4.9 68.8  47.1 45.9 63.3 53.9 79  

 ימי מספר
 /פרסום
 שידור

 בתקופת
  הדגימה

183 183 183 104 26 129 129 129 129 129 154 129 102 129 129 129 26 131 108 108 108 131 131 

 מספר
 אייטמים
  מדעיים

 בתקופת
 הדגימה

108  52 82 9 7 10 11 60 16 6 22 31 6 18 9  34 7 34 13 134 123 35 101 

 שכיחות
 במקור מדע
(%) 

0.5  0.5  1 0.9 2.6 1.1 1.4 9.9 1.3  0.8 0.9 3.6 1.5 1.3 1.1  1.8 5.5 0.4 0.3 2.7  1.8  0.5  1 
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סך כל זמן התוכית או מתוך  ,מדעה יושאלהמוקדש מדד הפח מבטא את הזמן או השטח,  :פח

  ממספר המופעים, שמודדת השכיחותהמקום בעיתון, להבדיל 

 מדיום חישוב הפח עשה על ידי ממוצע של כל המקורות באותו מדיום. לכל .השוים .  פח המדע במדיה3איור 

 דקות של ביחידות בדק הפח המשודר במדיום המוצג: לאופי המידע יתאימו שהיחידות כדי פרדת טבלה בתה

  .)7.4(פירוט החישוב במתודולוגיה בסעיף מילים  מספר ובמקוון בעיתון עמוד היא הגודל יחידת שבמודפס בעוד

מהשטח הכולל של העיתוים  1.9%זה המודפס, בו  הוא למדע פח הרבה הכי הוקדש בו המדיום

 שבחו( בטלוויזיה והאקטואליה החדשות בממוצע, הוקדש למדע. אחריו מדורגות תוכיות

 הפח מתוך המדע פח בו המדיום. מכלל זמן השידור הוקדש לושאי מדע 1.2%, בהן )במחקר

   .מכלל המילים שפורסמו הוקדשו למדע 0.5%המקוון בו  זה הוא ביותר המוך הוא הכללי

), בעיתוות 23בהמשך מוצג מדד הפח בכל אחת מתוכיות הטלוויזיה והרדיו שסקרו (טבלה 

). מדד זה מאפשר הסתכלות רחבה יותר 22) ובתקשורת המקוות (טבלה 24המודפסת (טבלה 

ומהווה בחיה משלימה למדד השכיחות, שפורט קודם לכן. דוגמא לכך יתן לראות בתוכית 'שש 

עם עת דולב' ב'רשת ב'', שהראתה אחוזים גבוהים של מדע במדד השכיחות (כלומר הרבה 

יחסית בכל מהדורה), אך מדד הפח מראה שיותר זמן אוויר יחסית לאורך התוכית  אייטמים

). התוכיות הבולטות 23מוקדש למדע דווקא בחדשות השעה שבע בבוקר ב'רשת ב'' (טבלה 

מזמן  3.8%' בה 10מבחית אחוז זמן השידור, המוקדש למדע הן 'המגזין' מבית היוצר של 'ערוץ 

מזמן התוכית, המוקדש למדע.  1.6%' עם 23'עושים סדר חדש' ב'ערוץ התוכית מוקדש למדע, ו

מזמה לושאי מדע בעוד  1.4%ברדיו, התוכית 'גבי גזית של 'רדיו ללא הפסקה' מקדישה 

מהשוואת פח הזמן  מהזמן מוקדש למדע. 1.9%שבחדשות השעה שבע בבוקר של 'רשת ב'' 

שות הערב של שלושת ערוצי הטלוויזיה עולה כי המוקדש למדע בתקופת הדגימה בין מהדורות חד

ואילו  0.4%' 'מבט' מקדישה 1מזמה למדע, ב'ערוץ  0.3%' המהדורה המרכזית מקדישה 2ב'ערוץ 

  מזמן השידור. 1.1%' המהדורה המרכזית מקדישה את האחוז הגבוה ביותר עם 10ב'ערוץ 
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), ואחריו 4.7%ח הגבוהים ביותר () עיתון 'הארץ' מוביל עם אחוזי הפ23במדיה המודפס (טבלה 

 שמקדיש את הפח בהתאמה). העיתון 3% -ו 2.6%העיתוים הכלכליים 'גלובס' ו'כלכליסט' (

  ).0.1%' (היום ישראל' לושאי מדע הוא ביותר המוך

בממוצע (איור  0.5%) הקדיש אחוזי פח מוכים ביותר לתחומי המדע: 22המדיום המקוון (טבלה 

' הראה את פח המדע הגבוה מבין השלושה Ynetהאיטרט שסקר דו"ח זה, אתר ' ). מבין אתרי3

) בעוד שאתר 'וואלה!' הראה את האחוז המוך ביותר של מילים המוקדשות לסיקור מדע 0.8%(

  ).0.3%יחסית לכלל המילים שמפרסם האתר (

  
Ynet nrg !וואלה 

  (מספר מילים) גודל ממוצע של אייטם מדעי באתר
399.4  358.8 335.6 

 17,450 38,750 32,750  אומדן מספר המילים הכולל שהוקדשו למדע

 553.5 481.5  529.4 (מספר מילים) גודל ממוצע של אייטם באתר

 56 116.3  45.3 מספר אייטמים ממוצע ביום

 183 183  183  במהלך הדגימה ימי פרסום באתר

 5,673,088 10,248,642  4,388,601 מספר מילים באתר במהלך תקופת האיסוףאומדן 

 0.3 0.4 0.8 אחוז המילים המוקדשות למדעפח: 

טבלה זו מציגה את מספר המילים, המוקדשות למדע באתרי האיטרט,  . פח המדע במדיום המקוון.22טבלה 

 מספר של בדיקה ערכה האיטרט באתרי הפח בדיקת שבחו במהלך המחקר, לאורך כל תקופת הדגימה. לצורך

 כתבה של הגודל אומדן קבלת לאחר. הבחרים החדשות באתרי בושאים שוים אייטמים של הממוצע המילים

 לאורך הפרסום במספר ימי וכן באתר ביום שמפורסם הממוצע האייטמים, במספר המילים מספר הוכפלו, ממוצעת

 כל לאורך עולים לרשת הפרסומים המקוון במדיום .)5.3במתודולוגיה בסעיף (פירוט החישוב האיסוף  תקופת

 שהיא השידור בזמן או הכתבה באורך מוגבלים לא לרוב האיטרט אתרי, על כך וסף. בשבוע ימים שבעה היממה,

  אי לכך אומדן מספר המילים במהלך תקופת האיסוף גדול במיוחד.  . תופסת
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שבחו במהלך המחקר לאורך כל תקופת הדגימה. בתוכית 'סדר יום' לא היתה אפשרות למדוד את פח הזמן המוקדש למדע בתוכיות המשודרות . פח המדע בתקשורת המשודרת. 23טבלה 

מדעית ממוצעת חושב כסכומן של הכתבות בקטגוריית גודל מסויימת מוכפלות בערך הרמול התואם לקטגוריית הגודל כפי  אורך האייטמים המדעיים ולכן איה כלולה כאן. גודלה של כתבה

מקור, כלומר סך  במתודולוגיה. סכום זה מהווה אומדן למשך הזמן שהוקדש לכתבות מדעיות באותו מקור. אומדן 'זמן המדע' חולק באורך המצטבר הממוצע של אותו 5.3בסעיף  4 שהוצג בטבלה

לתוכית 'חדשות השעה' חושב  ן השידור של אותה תוכית בתקופה זו.כל ה'זמן תוכית' שצבר לאורך תקופת המחקר. פעולה זו סיפקה את פרופורציית המדע בתקופת המחקר מתוך סך כל זמ

  (מספר המשדרים ביום), כך ש'חדשות השעה' מתייחסת לכל מהדורות החדשות השעתיות ששודרו באותו יום כתוכית אחת. 24-אורך משדר יחיד והוכפל ב

  2ערוץ   10ערוץ 
ערוץ

1  
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7
  

דל ממוצע של 
יטם מדעי 

  תוכית
2.8  2.5  6.0  10.0  2.9  1.1  1.9  2.3  5.9  5.8  5.3  3.75  2.7  0.3  0.9  1.0  0.6  1.0 

מדן הדקות 
כולל שהוקדשו 
  מדע בתוכית

95.0  44.5 128.5 70.0 81.5 17.0 17.0 18.0 35.5 40.5 58.0 37.5 24.0 7.0 15.0 84.0 38.0 15 

רך תוכית 
  בדקות מוצעת

 ורך משדר יחיד)

107.5  50.5 54.5 70.8 56.5 45.7 55.6 38.0 22.0 108.1 48.7 48.6 107.9 111.2 52.3 
76.8  

3.2)(  

52.4 3.2 

שידור ספר ימי 
 תקופת הדגימה

129  129 129 26 130 130 129 122 102 26 129 129 104 154 129 183 129 183 

פח תוכית מדן 
 לל (בדקות)

13871.3  6518.37026.71839.97341.25941.87178.546362244.02809.46278.06270.811220.417119.76743.814054.4 
6765.

3 
586 

הדקות אחוז ח: 
 מוקדש למדע

0.7  0.7 1.8 3.8 1.1 0.3 0.2 0.4 1.6 1.4 0.9 0.6 0.2 0.0 0.2 0.6 0.6 2.6 
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  הארץ  ישראל היום  אחרוות ידיעות  כלכליסט  The Marker גלובס

(מספר  כתבה מדעית ממוצעת בעיתון שלה גודל
  0.9  0.4  1.0  1.6 1.3  1.8 עמודים)

  113.5  14.2  35.8  20.3 127.5  218 אומדן השטח הכולל שהוקדש למדע בעיתון

(כולל מוספים  עמודים בעיתוןמספר ממוצע 
 42.0 31.8 89.2 80.4 22.2  78.4 ופרסומות)

 108 131 108 131 108  108 במהלך תקופת הדגימהמספר מהדורות 

 4536 4159.3 9633.6 10532.4 2397.6  8467.2מספר עמודי העיתון במהלך תקופת האיסוףאומדן 

 0.4 3.0 0.4 0.1 4.7  2.6 אחוז שטח העיתון המוקדש למדעפח: 

  

טבלה זו מציגה את השטח המוקדש למדע בעיתוים שבחו לאורך כל תקופת הדגימה. גודלה של כתבה מדעית ממוצעת חושב כסכומן של הכתבות  . פח המדע בתקשורת המודפסת.24טבלה 

ת באותו מקור. אומדן 'שטח המדע' סכום זה מהווה אומדן לשטח העיתון שהוקדש לכתבות מדעיו 4בקטגוריית גודל מסויימת מוכפלות בערך הרמול התואם לקטגוריית הגודל כפי שהוצג בטבלה 

המדע בתקופת המחקר מתוך סך כל שטח חולק במספר העמודים המצטבר הממוצע של אותו מקור, כלומר סך כל 'שטח עיתון' שצבר לאורך תקופת המחקר. פעולה זו סיפקה את פרופורציית 

  . 5.3במתודולוגיה בסעיף העיתון של אותו עיתון בתקופה זו. החישוב מוצג 
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מחברים  48
  גלי וירב  ד"ר איתי גל  אסף גולן אחרים

יורם 
  איתי בו  דודי גולדמן  אילן גטיו  גביזון

מירי 
  מיכאלי

עידו 
  כתב  סולומון

   

עורך מדע 
וטכולוגיה 

 'nrgבאתר '

כתב 
בריאות 
ורפואה 

  'Ynetב'

כתבת 
מדע 

וביוטק 
  ב'גלובס'

כתב 
כלכלת 
הייטק 
וביוטק 

 Theב'
Marker'  

כתב 
 טכולוגיה

והייטק 
ב'ישראל 

  היום'

כתב 
מחשבים 

ומדע 
ב'ידיעות 
  אחרוות'

כתב 
מדע 

ועורך 
חדשות 
ב'רשת 

  ב''

כתבת 
בריאות 
ורפואה 
  '10ב'ערוץ 

כתב 
טכולוגיה 

והייטק 
  '2ב'ערוץ 

הגדרת 
תפקיד 
  במערכת

230  74 37 76 7 17 13 64 13 2 

מספר 
אייטמים 

מדעיים של 
הכתב 

בתקופת 
 האיסוף

21  77 63 97  88 65 45 69 41 29 

% 
האייטמים 

המדעיים של 
הכתב מבין 

כלל 
האייטמים 

המדעיים 
באותו מקור 

שמחברם 
 מזוהה

מהכתב הללו מוגדר ככתב מדע טבלה זו מציגה את הכתבים הבולטים מבחית שכיחות פרסום אייטמים שכללו במאגר. לא כל אחד ם והטכולוגיה. כתבים בולטים בתחומי המדעי .25טבלה 
וכן כמה אחוז מהווים פרסומים אלו מתוך ייעודי במערכת בה הוא או היא פועלים. הטבלה מציית את המספר האבסולוטי של הכתבות אותן אותו כתב או כתבת פרסמו במהלך תקופת הדגימה 

וצגים מתייחסים רק לאייטמים בהם צויין הכתב במפורש (אייטמים במהדורות החדשות, ראיוות וכד' לרוב לא סך כל האייטמים בושאי מדע וטכולוגיה שהתפרסמו באותו מקור. התוים המ
ור ווטים למחקר במהלך תקופת הדגימה (בטמצייים את שם הכתב ולכן אים כללים בהצגה זו. אחוז כל כתב בפרד מוצגים אל מול אגרגציה של שאר הכתבים המזוהים שפרסמו אייטמים רל

האחרון).
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וסף למדדי השכיחות והפח בחן גם הגורם המדווח (הכתב או סוכות הידיעות למשל). במרבית 

המקורות שבדקו יתן היה להבחין בכתב או כתבת בולטים המסקרים ושאי מדע. הכתבים 

 74' במדיום המקוון (nrg'- הפוריים ביותר בושאי מדע במדיום שבו הם פועלים הם אסף גולן מ

 23'רשת ב' ברדיו (- אייטמים), איתי בו מ 76'גלובס' במדיום המודפס (-אייטמים), גלי וירב מ

אייטמים). כתבים אלו אים מוגדרים ברובם  13' בטלוויזיה (10'ערוץ -אייטמים) ומירי מיכאלי מ

מרכזת את הכתבים הבולטים שסיקרו מדע בתקופת  25ככתבי מדע במקומות עבודתם. טבלה 

הדגימה, מקום עבודתם והגדרת תחום הסיקור שלהם. יתן לראות כי תרומתם לסיקור מדע של 

הכתבים הפוריים ביותר עולה עשרות מוים על זו של שאר חבריהם למערכת. ממצא זה מחדד את 

יתן לראות את חשיבותם של  החשיבות שבהקצאת משאבים לטובת כתב מדע ייעודי. כמו כן

כתבים שאים מוגדרים ככתבי מדע, אך בוחרים לסקר מדע במסגרת עבודתם כמו כתבי 

  טכולוגיה או בריאות מסויימים.
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 )2(שאלה  האופים בהם מוצג מדע לציבור. 6.2

 מוקד את המהווההמדעי  האירוע סוג את מסמן המדעי הטריגר משתההופך מדע לחדשות?  מה

 וטכולוגיה במדע העוסקים האייטמים רוב, 1 בטבלה לראות שיתן כפיבאייטם.  הסיפור

אלו עולים בקה אחד עם  תוים), 19%( חדשים ופיתוחים) 39.2%( חדשים במחקרים מתמקדים

המחקר המדעי  את מקשרהציבורי של המחקר  ההיבט. )Mellor et al., 2011(קודמים  מחקרים

 בארצות שערכוהמחקר עולות בקה אחד עם מחקרים  תוצאותלסדר היום הציבורי. גם כאן 

, בכך שעיקר )Bauer et al., 1995; Bucchi & Mazzolini, 2003; Hansen, 1994( אחרות

 - ו והבריאה היקום במסתריגעו  14%) עסקו בעייי בריאות ורפואה, 40%האייטמים במאגר (

  .6 בטבלה לראות שיתן כפי, האדם במדעי 10.5%

ידיעות מדעיות? במרבית העיתוים ואתרי האיטרט ישה חלוקה פימית של היכן מופיעות 

המידע המוצג לקורא. לרוב, לתחומי העיין העיקריים מוקדש מדור או אף מוסף ייעודי, כמו 

למשל בושאי כלכלה, סגון חיים וספורט. הן בעיתוים והן באתרי האיטרט מדור החדשות 

שות בעולם. החלוקה למדורים ועדה לסייע לקוראים להתמצא מחולק לרוב לחדשות בארץ וחד

ולמצוא בקלות את התכים המעייים אותם. מצד אחד, מדור מדע מבטיח במידה מסויימת 

פרסום כתבות מדעיות, מאידך הוא עשוי להקל על הציבור שאיו מחשיב עצמו כצרכן חדשות 

מדורים מצאות עיקר כתבות המדע? מדעיות, להתעלם מן הושא. מכאן עולה השאלה באילו 

בעיתון 'גלובס' אין מדור מדע מוגדר אך קיימת פיה הקראת 'חזית המדע', המופיעה במהלך 

השבוע כאייטם קטן או ביוי, אך במהדורות סוף השבוע לרוב הפיה מורחבת לפריסה כפולה (על 

דים תחת כותרת אחת. שי עמודים) שלרוב מציגה מספר מחקרים או פיתוחים שוים המאוג

בעיתון 'הארץ' במוסף סוף השבוע מתפרסם המדור 'הקצה', המאגד בתוכו מספר אייטמים, 

', The Markerהוגעים לושאי מדע וטכולוגיה אך גם לושאים אחרים. בעיתוים 'כלכליסט', '

ל אתרי 'ישראל היום' ו'ידיעות אחרוות' אין מדורים או פיות קבועות המוקדשות למדע. לכ

' מדובר בלשוית המופיעה Ynetהאיטרט שסקרו יש לשוית המקבילה למדור מדע. באתר '

). 4בסרגל הלשויות הראשי בעמוד החיתה של האתר ומופעלת בשיתוף משרד המדע (איור 

לשוית זו מתעדכת בתדירות של אחת לשבוע ולעיתים אף פחות מכך. באתר 'וואלה!' הלשוית 

' כללת תחת כותרת 'עוד בחדשות' בתוך שורת החדשות הראשית של האתר, ואיה 'מדע וסביבה

. לשוית זו מתעדכת )5(איור  מופיעה בצורה בולטת או באופן ישיר בעמוד הראשי של האתר

- ' לשוית המדע מצאת תחת השרשור 'ראשיnrgלשבוע ולעיתים פחות. באתר 'בתדירות של אחת 

. אם כן, . לשוית זו מתעדכת בתדירות של כאחת לשבוע6ות באיור כפי שיתן לרא מדע'- חדשות

  קיומה של לשוית 'מדע' איה מעידה או מבטיחה חשיפה או פעילות שוטפת.  עצם
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רצף ההקלקות לצורך הגעה למדור המדע באתר. יתן לראות '. Ynetבאתר ' מקומה של הלשוית "מדע". 4איור 
  מהדף הראשי למדור המדע של האתר. ' יש הפייה ישירהYnetשלאתר '

 

  

רצף ההקלקות לצורך הגעה למדור המדע באתר. יתן לראות  באתר 'וואלה!'. מקומה של הלשוית "מדע". 5איור 

שלשם הגעה למדור המדע של אתר 'וואלה!' יש צורך להכס לדף החדשות, בתפריט המשי לבחור את הכיסה 

  שפתח לבחור את קטגוריית 'מדע וסביבה' בכדי להגיע למדור המדע באתר.ל'עוד בחדשות' ומתפריט הגלילה 
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רצף ההקלקות לצורך הגעה למדור המדע באתר. מאיור זה יתן  '.nrgבאתר ' מקומה של הלשוית "מדע". 6איור 

' מאתר החיתה, צריך להיכס ללשוית ה'חדשות' ובתפריט nrgלראות שלשם הגעה ללשוית המדע באתר '

  הבייים לבחור את לשוית המדע.

 הייעודיים המדורים מגבולות חורגים וטכולוגיה מדע בושאי שאייטמים לראות יתן 26בטבלה 

 הפרסומים עיקר, מוגדר מדע מדור שלהם ובעיתוים באתרים בעיתוות המודפסת והמקוות. גם

האייטמים המדעיים שפורסמו מתוך כלל  בארץ. העוסק בחדשות במדור בושאי מדע מופיעים

), 13.2%אייטמים במדורי המדע ( 132בתקשורת המודפסת והמקוות בתקופת המחקר הופיעו 

במדורי החדשות בעולם  70) ועוד 18%אייטמים פורסמו במדורי החדשות בארץ ( 180בעוד ש 

)7%.(  
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  122  23  14 1    6  12    13  574    1  גלובס

 134    33   2      7313    13  הארץ

The Marker      2  1     2     1 7 13 

ידיעות 
  אחרוות

3    126       8 1  5     35 

 34   1    1    1  1810    3  ישראל היום

  101  13  1  13  4 2  6    46  114    1  כלכליסט

סה"כ 
האייטמים 
  המדעיים

83  2  180 70 65  2  15  132  20  3  67  2  43  681  

הטבלה מציגה את פיזור  .פיזור האייטמים במדורים השוים של העיתוות המודפסת והמקוות. 26טבלה 
האייטמים המדעיים בין מדורי העיתוים השוים ואתרי האיטרט שבמדגם. בחיה זו רלווטית רק למדיה 

  המודפס והמקוון מעצם אופיים והרכבם הכולל מדורים, דבר שלרוב לא קיים במדיה האחרים.

בארץ, מעיין  בהמשך לממצא בדבר פרסום מאסיבי של ידיעות מדע במדור העוסק בחדשות

לשאול עד כמה בולטת סוגיית המיקום בסיקור מדע וטכולוגיה. האם הסיקור החדשותי 

בושאים אלה מוגבל למחקרים ופיתוחים המתבצעים בארץ? או שמא המדע, בוסף לחציית 

  המדורים חוצה גם גבולות ומדיות?
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  etColom יוצר: publications-maps-https://www.cia.gov/library/publications/ciaמקור התמוה: 

אייטמים מתוך המאגר דיווחו על מחקר  417 שסוקרו בתקשורת הישראלית. ,. המדיות בהן ערכו המחקרים7איור 

מהאייטמים שעסקו במחקר צויה המדיה בה הוא  388חדש (להבדיל, למשל מדעת מומחים בושא כלשהו). ב

ערך. האחוזים שבאיור מצייים את מספר המחקרים עליהם דיווחה התקשורת הישראלית ממדיות שוות. באיור 

  לא מופיעות מדיות שאוזכרו פחות מארבע פעמים.

שיה מסקרים מדע בהקשר ישראלי. המדיה ה 36.7%מבין כלל האייטמים המדעיים שבמאגר, 

). מדיות מערב 21.8%המיוצגת ביותר בתקשורת החדשותית בהקשר מדעי היא ארצות הברית (

מהאייטמים (כל  0.8% -אירופה: גרמיה, שוויץ, צרפת, שבדיה, דמרק, ספרד והולד מוזכרות בכ

מציג את התפלגות לפי מדיות של סיקור מחקר חדש (להבדיל, לדוגמה, מראיוות  5אחת). איור 

מומחים בושאי היום). יתן לראות כי ארה"ב היא המדיה המובילה מבחית סיקור מחקרים  עם

  חדשים, וישראל שיה אחריה.

מוסדות מחקר ישראליים מופיעים לרוב בכתבות במסגרת סיקור של מחקרים חדשים. וסף על 

להגיב על מחקר כך לעיתים מוזמים מומחים ממוסדות מחקר ישראליים לחוות דעתם, לפרש או 

שעשה במדיה אחרת. בדיקת שכיחות האזכור של המוסד המחקרי מאפשרת לזהות את החשיפה 

  לה זוכים מוסדות המחקר בארץ בהקשרים של מחקרים ופיתוחים מדעיים.
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ערבו חוקר  38%האייטמים שבמאגר  1064מבין  . חשיפת מוסדות מחקר ישראלים באייטמים מדעיים.8איור 

אייטמים צייו את המוסד המחקרי אליו שייך החוקר. אחוז החשיפה חושב  378ישראלי כמקור או כמגיב. מהם 

 84מתוך אייטמים אלו. סעיף ה'אחרים' מתייחס לכל שאר מוסדות המחקר הישראליים שהוזכרו לפחות פעם אחת (

   .5.5.2שהוגדר בסעיף ך ורק באיזכורים בהקשר מדעי, כפי מוסדות שוים). יש לזכור כי מדובר א

מהאייטמים בהם מצוייים מוסדות המחקר הישראלים, יתן לראות שהמוסד  35%מתוך 

המחקרי העיקרי המופיע בתקשורת החדשותית הוא אויברסיטת תל אביב. מבין המוסדות 

מוקמת במקום האחרון מהמקרים ולכן מ 4%- המובילים, אויברסיטת חיפה מוזכרת רק ב

  מבחית חשיפה תקשורתית.

מהמאגר מאפשר להשיב  20%עד עתה בחו מאפייים פורמליים של הפרסומים. יתוח מעמיק של 

על שאלות וספות בוגע למאפייי פרסומים אלו. ראשית בחו מהם הערכים החדשותיים 

רכים החדשותיים העיקרים מדגים כי הע 9המובילים לפרסום אייטמים מדעיים בחדשות. איור 

מהאייטמים המדעיים  21%בהם עשה שימוש הם 'חדשות טובות' וגורם ה'הפתעה'. כלומר, 

מציגים את המדע כחדשותי בגלל היתרוות הגלומים בו והסיכוי לבשורות חיוביות (לדוגמה 

- ) ו22/1/13', 2ערוץ  -'המהדורה המרכזית –להתקרחות"  תרופה: העולם את שמרעישה "התגלית

 שורף מה: וספים מוצגים בשל הפליאה וההשתאות שהם מעוררים בציבור (לדוגמה "מפתיע 21%

). סיבה וספת להצגת המדע היא 'בידור', Ynet ,'3/11/13' –" ?סקס או הליכה – קלוריות יותר

 בקבוצה אשים כי עולה ממחקר מהמקרים (לדוגמה " 16%-שהווה את הערך החדשותי למדע ב

'רדיו ללא הפסקה'  –", 'שי ודרור' "הכיעור את רואים לא לבד לא כשאתה" – יותר יפים חשבים

 ראש של ממעיו הוסר ). לעומת זאת, קישור המדע לדמות ציבורית כלשהי (לדוגמה "פוליפ6/11/13

  ).1%מיורי () היוותה ערך חדשותי 1/1/14הממשלה", 'שש עם עודד בן עמי', 

אוניברסיטת תל אביב
10% האוניברסיטה  

העברית
10%

גוריון-אוניברסיטת בן
7%

מכון ויצמן למדע
7%

הטכניון
7%

)שני מוסדות ישראליים שונים(שיוך כפול 
4%

אוניברסיטת חיפה
4%

אחרים
51%
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חישוב האחוזים עשה מתוך כלל האייטמים  . הערכים החדשותיים שהובילו את הצגת המדע בחדשות.9איור 

  . 5.5.2). הערכים החדשותיים מפורטים בפרק המתודולוגיה בסעיף n = 197שעברו קידוד מעמיק (

יעד. כפי שיתן מסגור הכתבה המדעית משפיע על המסר ועל הדרך בה הוא מתקבל בקרב קהל ה

, המסגרת העיקרית המשמשת את התקשורת להצגת מדע היא זו של מחקר או 10לראות באיור 

 10%). אי וודאות/מחלוקת וושאי מדייות/רגולציה היוו מסגרת ל44%המצאה חדשה (

מהאייטמים כל אחד. השימוש במסגרת 'קודת מבט אושית' השמה דגש על החוקרים ופועלם 

  מכלל האייטמים במאגר. 8%מהווה 

חישוב האחוזים עשה מתוך כלל האייטמים שעברו קידוד מעמיק  . מסגרות פוצות לדיווח על אייטם מדעי.10איור 
)n = 197 5.5.2).  המסגרות מפורטות ומודגמות בפרק המתודולוגיה בסעיף .  

פישוט המושגים מתן ביטוי חזותי לושאים מדעיים יכול לתרום רבות להבת והעברת המסר ו

  המדעיים.

הפתעה
21%

חדשות טובות
21%

בידור
16%

חשיבות/עוצמה
14%

עכשוויות
11%

המשך
6%

חדשות רעות
5%

רלוונטיות
5%

דמות ציבורית מובילה
1%
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באיור זה מוצגים סוגי הוויזואליזציה השוים שיתן היה  .מדעדיווח בושאי שימוש בתמוות ואיורים ב. 11איור 
למצוא באייטמים מדעיים שראו אור בתקשורת המודפסת, המקוות ובשידורי הטלוויזיה (שידורי הרדיו הושמטו 

סך כל האייטמים המדעיים בעיתוים, בטלוויזיה ובאתרי האיטרט שדגמו מבדיקה זו). האחוזים מוצגים מתוך 
  ).n = 151לשלב הקידוד המעמיק (

עולה כי השימוש העיקרי בוויזואליזציה הוא בתמוות או איורים אילוסטרטיביים  11מאיור 

רף או ). מהתוים עולה שהשימוש בג25.8%) ואחריו שימוש בתמוות ואיורים אותטיים (31.8%(

  ).6%), אף פחות מאשר אייטמים ללא וויזואליזציה כלל (2.7%דיאגרמה עשה במקרים דירים (

בחית סוג המחקר (בסיסי, יישומי, טכולוגי/הדסי) המסוקר בכתבות המדעיות מאפשר לקטלג 

, ביותר ממחצית המקרים 12את סוגי המחקר אליהם חשף הציבור. כפי שיתן לראות באיור 

) ולאחריו השכיח ביותר הוא מחקר יישומי 55%המוצג בחדשות הוא מחקר בסיסי (המחקר 

). אחוז לא מבוטל של אייטמים מציג פיתוחים טכולוגיים או מחקרים המציגים פיתוח 27%(

שיטות או פתרוות הדסיים וכן גם סקרים, כתבות דיוקן או דעת מומחים שאיה מתמקדת 

  ).18%במחקר ספציפי (

  

חישוב האחוזים עשה מתוך כלל האייטמים שעברו קידוד  .מדעדיווח בושאי ב סוקרהמחקר המ . סוג12איור 

  .7.6.2).  סוגי המחקר מפורטים בפרק המתודולוגיה בסעיף n = 197מעמיק (

ציון מומחיותם של הדוברים באייטם או המקור המדעי עליו מסתמך הכתב בידיעה מהווים 

גושפקא של איכות לגבי מומחיותם של הדוברים בושאים הידוים או אמיותם של הפרטים 

מחקר בסיסי
מחקר יישומי55%

27%

לא מחקר/טכנולוגי
18%
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כלומר  –עצמו  המדען הוא מדעי למידע העיקרי מעלה כי המקור 13המובאים באייטם. איור 

 לעיתים .)21.8%( מדעי ששמו מוזכר עת כתב מכן ולאחר) 33%( שהמדען עצמו מצוטט באייטם

  מצוין.  המידע כלל לא מקור מהמקרים, 10.2% –קרובות, ב 

), 71.1%( ת/: איש התקשורת (כתב)44.2%( דוברים כשי של וכחות ישה האייטמים במרבית

 מצויין לא לרוב בעל מקצוע רלווטי לושא האייטם.) ו)8.6%( ה/מגיש או) 19.8%( ת/מראיין

, גל איתי ר"ד, 'Ynet' של הבריאות זה של כתב כמו במקרים אבל ת,/הכתב ה/מחזיק בו התואר

  . בתחום סמכותו על ומעיד מצויין התואר

מדעים (ייתכן  171האייטמים שעברו קידוד מעמיק התראייו או צוטטו בסך הכל  197במסגרת 

האייטם צוטט יותר ממדען אחד, ואותו מדען יכול היה להתראיין ליותר מאייטם אחד). שבאותו 

מחזיקי התארים המתקדמים (קרי בקרב  החלוקה המגדרית של מרואייים אלו חדה וברורה:

 , באופן מובהקשיםאשר גברים משל יותר וכחות או ייצוג גבוה , יש )פרופסוריםהדוקטורים וה

)p=0.0375, z=1.7807(  - 134  שים, כלומר רק  37גברים לעומת22%  ים שהוזכרומהמדע

בתקשורת היו שים. התואר האקדמי בו החזיקו המרואייים: בקרב הגברים מרואיין אחד היה 

פרופסורים.  58- לי תואר דוקטור, והיו בע 42דוקטורטים,  2מהדס, אחד וסף היה מסטרט, 

פרופסוריות. כלומר, לא רק שמספרן של השים היה מועט,  10-ות ודוקטורי 16בקרב השים היו 

   גם דרגתן האקדמית היתה מוכה ביחס לזו של הגברים.

לא כל המרואייים/מצוטטים היו מי שביצעו את המחקר בעצמם. למופיעים בתקשורת תפקידים 

,  והשאר היו המרואייות היו מי שביצעו את המחקר בפועל 37מבין  20שוים. בקרב השים 

מי שביצעו את המחקר  72הגברים היו  134), מהלות או דוברות. בקרב 13פרשיות מהתחום (

  פרשים מהתחום והשאר מהלים או דוברים.      43בפועל, 

  

איור זה מציג את פריסת המקורות עליהם מסתמכים כתבי . כפי שצויין באייטמים המדעיים. מקור המידע 13איור 

בעת הצגת מידע מדעי. קטגוריה זו מסתמכת רק על המידע המוצג באייטם עצמו, ולא מתייחסת לשאלה התקשורת 

  אם עשה שימוש במקור וסף או אחר ממה שמצוין מפורשות באייטם עצמו, כמו למשל הודעה לעיתוות.

המדען
33%

כתב עת מדעי
22%

מקור עיתונאי
14%

לא מצוין
10%

מקור מקצועי
8%

כנס מדעי
4%

דובר מוסד  
אוניברסיטה/מחקרי

4%

ח מוסד מחקרי"דו
3% אחר

2%
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 הצגת התועלת או הזק שעשויים להיגרם מהפרויקט המוצג יכולים להשפיע על תפיסות הציבור

 והרפואה הבריאות בתחומי היא לציבור המוצגת העיקרית את המחקר והשלכותיו. התועלת

 מסוקרת פחות הכי . התועלת)36.5%( המחקרית יתרון וסף המוצג לציבור הוא התועלת .)43.1%(

מהאייטמים (יש לציין שתקופת איסוף התוים  2%- המצויית רק ב דווקא זו הביטחוית, היא

 בעקבות להיגרם שעלול הזק מצויין לא) 62.9%( רוץ מבצע 'צוק איתן'). לרובהסתיימה טרם פ

על סמך תוים אלו יתן  ).24.9%( לרוב בריאותי זק הוא מוצג כאשר המוצג. המחקר או הפיתוח

  לומר כי ייצוג המדע בתקשורת הישראלית הוא חיובי ולא ביקורתי בעיקרו.

ההמוים על שאיה מציגה בפי הציבור את המתודולוגיה של ביקורת רבה מופית כלפי תקשורת 

המחקר ואת ההקשר בו הוא ערך, ובכך מקשה על הערכת המחקר ותוצאותיו. כמעט בכל 

) לפחות ברמה מסויימת. 89%האייטמים שבחו הוצגו ממצאי המחקר או הפיתוח המדוברים (

עט שי שלישים מהאייטמים הוצגה ) ובכמ58%יותר מבמחצית המקרים סופק רקע מדעי קודם (

 שימוש עשה בהן השיטות שיטת המחקר או שהתאמתה ידוה במידה זו או אחרת. הצגת

 בכתבה המדווח למידע ועוצמה אמיות הקיית – האחת. מטרות שתי לשמש יכולה במחקר

 המחקר ערך בהם לאופים חשיפתם וכן המאזיים קהל בקרב ביקורתית בחיה עידוד – והשייה

והרדיו מחד ובין העיתוות המודפסת והמקוות מאידך ביחס  וויזיה. מצא הבדל בין הטלהמדעי

 מהמקרים 53%-בכ מצויית החוקרים השתמשו בה המחקר ששיטת בעוד. המחקר שיטות לציון

 ופחות) 75.5% – עיתוות, 73.1% – איטרט( הכתובות במדיה יותר המדיה, היא מודגשת בכלל

, הציבוריים בטלוויזיה). בשידורי הטלוויזיה בערוצים 50%- ו ברדיו 60.9%( המשודרת במדיה

בשידור הציבורי קשה יותר למצוא תיאורים בוגע כלומר,  .)80%( מוצגת לא המחקר שיטת, לרוב

1( באופן מובהק לשיטות המחקר בהן עשה שימוש במחקר המדובר 4.838, 0.05 .(

 בעיתוים המחקר שיטות את המציגים האייטמים אחוז בין מבוטל לא הבדל בעיתוים ישו

 התייחסות הכילו שבדקו מהאייטמים 62.5% בפופולריים – האיכותי לעומת הפופולאריים

  .זה מידע הציגו מהאייטמים 77.8% האיכות שבעיתון בעוד המחקר לשיטות

) או שלא יתן להם הסבר כלל 47%מושגים מדעיים הוסברו לרוב ברמת הגדרה כללית בלבד (

מהמקרים הציבור חשף להסבר עשיר ומעמיק. הסבר כזה משתמש באלוגיות  6%-). רק ב29%(

וקישורים לחיי היום יום, וסף לתיאור תמות מצב עשירה המציגה את שי צדי המתרס במקרים 

מחלוקת. באופן גורף יתן לראות שאין התייחסות באייטמים שבדקו למהות של אי הסכמה או 

מהמקרים לא היתה התייחסות לגורמים המשפיעים על המדע  85%ב ). 5.6.2המדע (ראה סעיף 

ועל התהלותו, על מהותו או השלכותיו באופן כללי. בפעמים הספורות בהן היתה התייחסות כזו, 

 ).5%לוי מימון () או ת6%המדע הוצג כשיטתי (
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 )3(שאלה  ם מדעיים שויםבסיקור תחומיים הבדל. 6.3

שאלה זו בוחת האם תחומי מדע שוים מסוקרים באופן שוה. האם תחומים מדעיים מסוימים 

זוכים להתעייות רבה יותר מצד התקשורת? כיצד הדבר בא לידי ביטוי במאפייים כגון גודל 

האייטם, החדשותיות והמסגרת שבשימוש, אמצעים ויזואליים בהם עזרים באייטם וכן הפרטים 

יש הבדלים גדולים בין שדות  14איור כפי שיתן לראות בכן החדשות במהלכו? המסופקים לצר

מדעי החיים והרפואה מובילים בהפרש  המחקר השוים המוצאים את דרכם לכותרות החדשות.

מסך כל האייטמים במאגר. ושא  61%יכר בחשיפה התקשורתית לה הם זוכים. יחד הם מהווים 

מהאייטמים שכללו תחת  82% ם הפיזיקה, אך חשוב לציין כיהמחקר השלישי בחשיפתו הוא תחו

  תחום הפיסיקה עוסקים בחקר החלל.

התוים המוצגים באיור זה מתייחסים לכלל המקורות שדגמו  .מספר אייטמים מדעיים לפי שדה מחקר. 14איור 
). כל תחום מחקר ראשי מורכב n =1064 ומצוייים במספרים אבסולוטיים (מספר האייטמים בכל תחום במאגר, 

תחת הקטגוריה 'מדעי החיים' כללים ושאי האבולוציה, אקולוגיה, גטיקה,  –ממספר ושאי מחקר, לדוגמא 
זואולוגיה, חקר המוח, מדעי ההתהגות, בוטיקה, וכד', 'רפואה' מאגד בתוכו שדות מחקר כגון בריאות הציבור, 

רית, רפואה מותאמת אישית ורפואת שייים וכד'. תחום ה'פיזיקה' גיקולוגיה, פסיכיאטריה, רפואה וטרי
'אחר' כולל  ).5.3מתייחס לפיזיקה וכן גם לחקר החלל וכד' (כל התחומים מפורטים בפרק המתודולוגיה בסעיף 

  אייטמים שאים מתאימים לאחד השדות שצוייו. לרוב מדובר במדע ביתחומי.  

לא . )15במקורות השוים שדגמו (איור לגבי שכיחות תחומי המחקר גם המאגר מספק לו מידע 

מצא דפוס המאפיין את המדיה השוים. כל המקורות מסקרים ושאי ביולוגיה ורפואה, אך רבים 

מהם כמעט ואים מסקרים מגוון רחב יותר של ושאים. יתן לראות כיצד תחום המומחיות של 

' יש סיקור רב יחסית למקורות Ynetור. למשל באתר 'כתבי המערכת משפיע על ושאי הסיק

האחרים של ושאי רפואה, ויתן להיח שזאת משום שהאתר מעסיק כתב רפואה פעיל המתעיין 

  ).30במחקר (ראה גם טבלה 

* 

*
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חלק מתחומי המחקר אים מופיעים במקורות  .בו פורסם מקורה. התפלגות תחומי המחקר הבולטים לפי 15איור 

' 2', 'ערוץ 1', 'ידיעות אחרוות', 'ישראל היום', 'ערוץ The Marker', 'וואלה!', 'Ynetב' –מסויימים, לדוגמא 
  .ו'רדיו ללא הפסקה' אין אייטמים מתחום מדעי המחשב

החיים, אחריו  עולה כי תחום המחקר המדעי הבולט ביותר בחדשות הוא מדעי 15ו  14מאיור 

ושאי הרפואה והפיזיקה. מדעי החיים ורפואה מופיעים בכל אחד מבין המקורות שבדקו 

יתן לראות שהמקורות  15במחקר, דבר המעיד על עיין כללי בשדות מחקר אלו. בוסף, באיור 

שוב ' (בהקשר זה ח10המגווים ביותר בוגע לשדות המחקר המדעיים הם 'הארץ', 'גלובס' ו'ערוץ 

בהשוואת תחומי המחקר הישראליים המסוקרים  ' מייצג חמש תכיות שוות).10לזכור כי 'ערוץ 

בתקשורת אל מול התחומים השכיחים בקרב מחקרים מדעיים ישראליים שפורסמו באקדמיה, 

יתן לראות שקיים הבדל בין תחומי הסיקור של התקשורת לבין עושר הפרסומים המדעיים 

הפיזיקה  בתחום. תחומי המחקר שזוכים לקיפוח תקשורי ביחס לשכיחותם באקדמיה הם

מהפרסומים המדעיים  6.38%בתקשורת) וההדסה ( 9.5%מהפרסומים המדעיים לעומת  11.44%(

בתקשורת) התופסים אחוז גבוה יותר בפרסומים האקדמיים לעומת שכיחותם  4.1%לעומת 

המזערית בתקשורת. ההבדל העיקרי שיתן לראות מהשוואה זו היא לגבי תחומי מדעי החיים. גם 

מחקרים הישראליים, תחום זה הוא השכיח ביותר מבין התחומים שבהם עוסקת בהתמקדות ב

(גץ בלבד  5.35% -), בעוד שמבחית הפרסומים האקדמיים הישראליים מדובר בכ37%התקשורת (

et al., 2013(.  

 20%סיקור תחומים מדעיים שוים. יתוח מעמיק של עד עתה התייחסו להבדלים כמותיים ב

מהמאגר מאפשר להשיב על שאלות וספות בוגע למאפייי פרסומים אלו. בדיקות המובהקות 

המדווחות בהמשך מתייחסות רק לארבעת תחומי המחקר המובילים: מדעי החיים, רפואה, 

  -  82%הרלווטיים ל פיזיקה ומדעי המחשב. כלומר, הקטגוריות הבאות מציגות תוים

  ).n=162מהאייטמים במאגר המידע המעמיק (
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' טובות חדשות'והרפואה הוא  החיים מדעי בתחומי המוביל לפרסום העיקרי החדשותי הערך

. סיקור כזה עוסק בתגליות ופיתוחים חדשים, דעת מומחים )מהסיקור, בהתאמה 29% –ו  27%(

" מרחפים" איברים: ישראלי פואי חדש ("פיתוחבתחום התזוה כגון תרופות חדשות, מכשור ר

 הוא אופן מובהקב הפוץ החדשותי ) וכדומה. בפיזיקה הערךYnet ,'30/10/13היתוח", ' בחדר

כלומר, סיקור העוסק בושאים כגון חקר החלל, תגליות של כוכבים  .)32%' (בידור' דווקא

וכדומה, מוצגים בעקבות הערך וגלקסיות חדשות, מכיקת קווטים, תיאוריות פיזיקליות 

בשמיים" ('וואלה!',  שיש מרוחק הכי במקום התגלה ורוד הבידורי שלהם. לדוגמא "כוכב

). עוד ערכים חדשותיים שמובילים סיפור בפיזיקה אל התקשורת הם העכשוויות שלו 27/3/14

', 2וץ 'ער–וההפתעה" ('שש עם עודד בן עמי'  המפץ: הטכולוגיה כמו למשל "מבזק) 21%(

). 18%אפ, -או פולו' המשך'), והקשר שלו לושא שכבר מצא על סדר היום החדשותי (18/3/14

העיקריים  החדשותיים שהערכים לראות יתן אך המדגם, מתוך קטן פלח היוו רק המחשב מדעי

) 16/4/14למשרד", 'כלכליסט',  ועד ("ממאדים' בידור'שהובילו לפרסום ידיעות בתחומים אלו היו 

  .אחד כל 29%) עם 13/2/14', 7חדשות השעה  - '''רשת ב'סייבר", ' ("לוחמת' המשך'ו

 אייטמים בושאי המחקר השוים אופייו במסגור שוה (אם כי ללא תלות מובהקת). בעוד

 44%' (חדשה המצאה או מחקר' היא ביותר הפוצה שבביולוגיה, רפואה ופיזיקה המסגרת

 דרך ממוסגרים מהאייטמים 29% המחשב במדעי) בפיזיקה % 50 - ו ברפואה 47%, בביולוגיה

לציבור  לרוב מציגים ופיזיקה רפואה, הביולוגיה שתחומי כמו כן, בעוד'. מוצר או דה'אג קידום'

בתקשורת בהקשר  לרוב מיוצג המחשב מדעי תחום), בהתאמה 71% -ו 57%, 58%( בסיסי מחקר

מכך עולה כי הרבה פעמים הציבור חשף  ).43%( מחקרי שאיו אייטם או טכולוגית של מטרה

 השיות המסגרות על לתכים הקשורים במדעי המחשב בהקשר טכולוגי וצרכי. הסתכלות

 14% - ו 12%' (רגולציה/מדייות'ושאי  דרך ממוסגרות ורפואה מגלה כי ביולוגיה, בשכיחותן

  . )21%' (מחלוקת/תוודאו אי' של המסגור את מקבל הפיזיקה שתחום בעוד) בהתאמה

3קיים קשר סטטיסטי בין תחום המחקר המדווח לבין שימוש בעזרים חזותיים באייטם (

19.568, ) 43%( אילוסטרציה ואיורי בתמוות רחב שימוש עשה הרפואה ). בתחום0.05

 - ו 31%( כלשהו חזותי ייצוג מכילים אים האייטמים עיקר והפיזיקה החיים מדעי שבתחומי בעוד

. )43%( אותטיים איורים או בתמוות בעיקר עשה שימוש המחשב מדעי בתחום). בהתאמה 39%

0.05pהבדל מובהק (  ה או איורמצא בין פרופורציית האייטמים המציגים תמו (

ופיזיקה ) לבין השימוש באמצעי חזותי זה במדעי החיים 42.6%אילוסטרציה בתחום הרפואה (

  בהתאמה). 7.1% -ו 22%(

, החיים מדעי בתחומי) בכתבה המדווח לפי( הכתבים מסתמכים עליו ביותר הפוץ המקור

 הרפואה תחום לעומת) בהתאמה 57%-ו 29%, 32%( עצמו המדען הוא המחשב ומדעי הפיזיקה

   ).19%( עצמו כמקור המידע המדען על ופחות) 31%( מדעיים עת כתבי על לרוב מסתמך אשר

 התועלת עיקר הרפואה שבתחום לראות יתן, והשלכותיו במחקר הגלומה התועלת מבחית

 את מצייים מהאייטמים 93%, הפיזיקה שבתחומי בעוד) 72%( בריאותית היא המצויית

. )אחד כל 39%( אלו תרומות סוגי שי בין שווה באופן מתחלקים החיים מדעי. המחקרית התרומה
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 על הצביעו שסקרו האייטמים מכלל 43% המחשב לגבי המסגור, במדעי בדומה לממצאים

באייטמים העוסקים ברפואה צויין זק פוטציאלי ב  .הפיתוח או המחקר של הכלכלית התרומה

 כאשר  ).בממוצע 84%(מהאייטמים. אך בתחומים אחרים היתה התייחסות דירה לזק  54%

 גישתם 9%-וב חיובית הערכתם מהמקרים 19%-המרואייים/הדוברים מעריכים את המחקר ב

שוב  .שוללת היתה הדוברים של הערכתם מהמקרים אחד באחוז רק. זהירה היתה המוצג למחקר

  יתן לראות כי הסיקור לו חשף הציבור הוא חיובי ברובו.

  מהם הפרטים המדווחים לגבי המחקרים בתחומים השוים?  

 מוצג המחקרי הרקע והפיזיקה החיים מדעי, הרפואה בתחומי האייטמים רקע מחקרי: במרבית

  .זה מידע מציגים אים מהמקרים 57% המחשב שבמדעי בעוד) 61%- ו 63%, 54%( לציבור

 של אזכור יש הבדקים המחקר בתחומי המוצגים האייטמים במרבית, גורף ממצאים: באופן

 במדעי 86% -ו בפיזיקה 64%, החיים במדעי 97%, ברפואה 94%( אחרת או זו ברמה הממצאים

תחום הפיזיקה  –אך מצא קשר סטטיסטי מובהק בין תחום המחקר והצגת הממצאים  ).המחשב

3הראה התעסקות פחותה בממצאים ביחס לשאר ושאי המחקר ( 23.779, 0.05 .(

 הישראלי המודיעין הסיקור בתחום הפיזיקה יכול להתייחס למשל לפרויקטים מחקריים ("לוויין

 הירח ברכב תקלה על מדווחת ; "סין 10/4/14', 2'ערוץ  –שוגר", 'שש עם עודד בן עמי' " 10 אופק"

) או דעת/עצת מומחים הבאים 25/1/14'רשת ב'',  –שעבר", חדשות השעה שבע  בחודש שהחיתה

 להגיב על מאורעות מתחום הפיזיקה, אך אים מציגים תוצאות מחקרים או ממצאים ("כוח

  ). 10/11/13א", 'ישראל היום', "לכדוה הלילה ליפול צפוי וייןלו: המשיכה

 68%(במידה מסוימת  מוזכרת המחקר שיטת המובילים המחקר תחומי שיטת המחקר: בכל

, אך ללא הבדל מובהק כתלות )המחשב במדעי 57% - ו בפיזיקה 61%, החיים במדעי 76%, ברפואה

 .בתחום המחקר
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 )4(שאלה  סוגי המדיה השויםההמוים בתקשורת מדע בסיקור . 6.4

עד עתה בחו את סיקור המדע במדיה שוים (טלוויזיה, רדיו, עיתוות מודפסת ומקוות) ובין 

ל מדעי החיים, רפואה, פיזיקה ומדעי המחשב). בסעיף זה בחן עתחומי מחקר שוים (בדגש 

מו שידור ציבורי לעומת מסחרי, מקורות שוים באותו מדיום, כדי ללמוד כיצד איכויות שוות כ

המובהקויות . אג'דה כלכלית לעומת כללית וכדומה, קשורות בדרך הצגתו של המדע לציבור

להשוואות מרובות.  Bonferroniהשוואת פרופורציות עם תיקון  המדווחות מבוססות על מבחי

  החלוקות בהן השתמשו בכל מדיום הן כדלקמן:

יומוים,  - בעיתוות המודפסת קיימת חלוקה לסוגי עיתוים לפי מועדי פרסום  :מודפסתתקשורת 

חדשות כלליות, כלכלה ועסקים, עיתוים מפלגתיים  -שבועוים וירחיים, תחומי העיסוק 

 פופולארית) לעומת עיתוות Broadsheetעיתוות איכות ( -ומגזריים וכן לפי רמת הסיקור 

)Tabloid ( ,מן & לימור)ים )1997ים שובכדי לבדוק האם קיים הבדל מובהק בייחסם של עיתו .

'ישראל היום'), עיתוות -('ידיעות אחרוות' ופופולארית עיתוות איכות ('הארץ') מול  השוויו

 The' -ול כלכלית ('כלכליסט', 'גלובס', ו'ישראל היום') מ-כללית ('הארץ', 'ידיעות אחרוות' ו

Marker .('  

: בכדי ללמוד על סיקור המדע בשידור הציבורי ובערוצים המסחריים ערכו משודרתתקשורת 

הערוצים הציבוריים המפוקחים על ידי רשות השוואה בין ערוצי הרדיו והטלוויזיה הרלווטיים. 

 .של קול ישראל 'רשת ב'ת הערוץ הראשון, ואת 'כוללים אאלו  .השידור וממומים מכספי הציבור

. במחקר זה כללו את התוכית מצא על התפר בין הערוצים המסחריים והציבוריים '23ערוץ '

על ידי מפוקחים הערוצים המסחריים ה שידור הציבורי.ב ' ('עושים סדר חדש')23שדגמה מ'ערוץ 

 '2ערוץ 'וערוצי הטלוויזיה ' ללא הפסקה רדיו'הרשות השייה לטלוויזיה ולרדיו וכוללים את 

  .'10ערוץ 'ו

כון להיום, ישם שי סוגים מרכזיים של אתרים חדשותיים בישראל, עיתון : מקוותתקשורת 

) ואתרים כללים המכילים תוכן חדשותי רחב 'Ynet' ,'nrg' כדוגמתמקוון הקשור לעיתון מודפס (

גי מערכות אלו. השערת המחקר היתה שלמערכות סיקור המדע הושווה בשי סו). 'וואלה!'(

אפשרות במידה מסויימת  ןהמקושרות לעיתון מודפס יהיה יתרון בסיקור מדע שכן יש לה

  .)2007(שוורץ אלטשולר, להסתמך על תכים שכבר פורסמו 

מרכזת את תוצאות  27. טבלה 27-29את תוצאות המבחים וההשוואות יתן לראות בטבלאות 

). =1064nההשוואות בקטגוריות של הקידוד הראשוי ולכן מציגה בחיה של כלל מאגר המידע (

טבלה לא מצא הבדל מובהק בין השידור הציבורי והמסחרי שבכל הקטגוריות שביתן לראות 

בתקופת האיסוף ובמקורות שדגמו השידור הציבורי לא הציג יותר מדע או בטלוויזיה. כלומר, 

את עיקר ההשפעה של איכות המדיום תחומי מדע מגווים יותר מאלו שסוקרו בשידור המסחרי. 

התמקדות בושאי מדע מסויימים ללמוד על , ממה יתן יתן לראות בקטגורית שדה המחקר

(רפואה ברדיו המסחרי ובאתרי חדשות המקושרים לעיתון ופיזיקה בעיתוים כלליים, 

תוים עולה כי יותר פח מוקדש למדע בעיתוים הממו כן, כפופולאריים ובאתר 'וואלה!'). 
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מבחית השכיחות, גם  הכלכליים, ב'הארץ', ברדיו המסחרי ובאתרי חדשות המקושרים לעיתוים.

פה עיתון 'הארץ' גובר על העיתוים הפופולאריים והרדיו הציבורי עוסק במדע בתדירות גבוהה 

בעיתוים הכלליים ובאתר 'וואלה!', אייטמים המתמקדים במדע יותר מאשר הרדיו המסחרי. 

לושאי , יתן לראות שאייטמים המציגים התייחסות וחברה היו בין הפוצים. ווסף על כך

  המחקר החדש היו פוצים יותר בעיתוים הכלליים. 

קטגוריות שבחו בשלב הקידוד המעמיק של לגבי  המציגות השוואות בין המדי 29 - ו 28טבלאות 

). בקטגוריות אלו יתן לראות שאין הבדלים מובהקים בין העיתוים n=197המחקר (

גת המחקר המדעי לציבור. קטגוריות המקור הפופולאריים לבין עיתון האיכות 'הארץ' מבחית הצ

המדעי, זק, מהות המדע וההסבר המדעי לא הראו קשר מובהק סטטיסטית בהקשר למאפייים 

השוים של המדיום. מכך עולה כי המקור המדעי עליו מסתמך האייטם המדעי הרווח איו 

יווחים על זקי הדגם משתה בהתאם לסוג העיתון, השידור או קישורו של האתר לעיתון. 

דומים בין המדיה המחקר, דיוים בדבר מהות המדע ושימושים במגוון הסברים לושאים מדעיים 

הפוץ יותר בצורה  ,הערך החדשותי הבולט שבו כן מצא קשר לשיוך המקור הוא בידורהשוים. 

  מובהקת באתר 'וואלה!'.

 לקורא. הכתבה מוצגת דרכה במסגרת ביטוי לידי באה העיתון של דה'האג, לצפות שיתן כפי

 שבעיתוים בעוד', כלכלי פיתוח/ערך' היא הכלכלה בעיתוי מהידיעות כרבע המשמשת המסגרת

 הפוצה המסגרת, זאת לעומת. בשימוש במדגם ששימש לבחיה זו מצאת היא אין, הכלליים

('הארץ')  האיכות בעיתון .)56%' (חדשה המצאה או מחקר' של זו היא הכלליים בעיתוים ביותר

לא הופיעו  הפופולאריים בעיתוים מהאייטמים. 11.1%-ב דיאגרמותבאו  גרפיםלוו האייטמים ב

בעיתוים הכלכליים יש שימוש פוץ יותר בתמוות אותטיות שלרוב  גרפים או דיאגרמות כלל.

הכלליים יש מציגות את בעלי החברה, המכשיר המדובר או הפיתוח עצמו, בעוד שבעיתוים 

  העדפה לתמוות אילוסטרציה, דבר הכון גם לאתרים המקושרים לעיתוים.

על  השפעהלא היתה המקור למדיום בעל איכות מסויימת (מסחרי, כלכלי וכו')  לשיוךכללי  באופן

 מראיםאתרים המקושרים לעיתוים ה שם האיטרט אתרי מלבדהתרומה המחקרית המוצגת, 

 אתרהפעיל של הבריאות  כתב. הכותבים מיחים כי ממצא זה קשור ברבעיק בריאותית תרומה

'Ynet'  25(ראה גם טבלה.(  
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הטבלה מציגה את תוצאותיהם של מבחים סטטיסטים לבחית הקשר בין הקטגוריות השוות (שכיחות, פח,  .סיכום ההבדלים בסיקור מדע בין המדיה השוים: קטגוריות קיטלוג. 27טבלה 
= לא מצא קשר סטטיסטי מובהק, * מובהקות הקשר בדקה עבור  NSשדה מחקר וטריגר מדעי) לבין המקור בה פורסמו (שידור ציבור או מסחרי, עיתוים כלליים מול כלכליים וכדומה). 

p<0.05 בדקה עבור מובהקות הקשר ** ,p<0.01 בדקה עבור מובהקות הקשר *** ,p<0.001  

  ) n =1064קידוד ראשי (  סוג ההשוואה  מדיום
  טריגר מדעי  שדה מחקר  פח  שכיחות

ותעיתו  

  NS  כללי מול כלכלי

 *** 

פחות פח למדע בעיתוים 
  הכלליים

***  

העיתוים הכלליים סיקרו יותר פיזיקה 
)20.1% (  

  

***  

אייטמים המציגים 'מחקר חדש' או 
וגעים לתחום של 'מדע וחברה' יותר 

, 54.4%פוצים בעיתוים הכלליים (
27% (  

איכות מול 
  פופולארי

*** 

שכיחות גבוהה יותר של 
  מדע בעיתון האיכות

*** 

יותר פח למדע בעיתון 
  האיכות

**   

האיכות סיקור מדעי החיים  בעיתון
) גבוה וסיקור הפיזיקה מוך 38%(

) מאשר בעיתוים הפופולאריים 14.1%(
)32%(  

NS 

  NS  NS  NS  NS  ציבורי מול מסחרי  טלוויזיה

  ציבורי מול מסחרי  רדיו

** 

בשידור הציבורי שכיחות 
  המדע גבוהה יותר

***  

יותר זמן מוקדש למדע 
  בשידור המסחרי

*  

סיקור רב יחסית של ברדיו המסחרי 
) ביחס לרדיו הציבורי 35.1%רפואה  (

)12.7%(  

) 16.2%(וסיקור פיזיקה מוך יותר 
  )32.4%מאשר בציבורי (

**  

הצגת פרוייקטים מחקריים פוצה יותר 
) מאשר בשידור 23%בשידור הציבורי (

  )2.7%המסחרי (

  איטרט
מקושר לעיתון 
  NS  מול עצמאי

***  

האתר המקושר לעיתון 
מקדיש מספר מילים רב יותר 
  לושאי המדע והטכולוגיה

*** 

באתרי החדשות המקושרים לעיתון 
) לעומת 39.8%סיקור רפואה גבוה יותר (
  )13.5%באתר 'וואלה!' (

) 16.2%וסיקור פיזיקה מוך יותר (
  )40.4%'וואלה!' ( לעומת

** 

בקטגוריה 'מדע וחברה' יתן לראות 
 התעסקות פחותה יותר במחקרים
המשויכים לקטגוריה זו באתרים 

  )17.8%המקושרים לעיתוים (
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הטבלה מציגה את תוצאותיהם של מבחים סטטיסטים לבחית הקשר בין הקטגוריות  .1סיכום ההבדלים בסיקור מדע בין המדיה השוים: בחיה של קטגוריות קידוד מעמיק חלק . 28טבלה 
= לא מצא קשר סטטיסטי  NSלכליים וכדומה). השוות (חדשותיות, מסגרת, וויזואליזציה, סוג המחקר ומקור מדעי) לבין המקור בה פורסמו (שידור ציבור או מסחרי, עיתוים כלליים מול כ

  p<0.001, *** מובהקות הקשר בדקה עבור p<0.01, ** מובהקות הקשר בדקה עבור p<0.05מובהק, * מובהקות הקשר בדקה עבור 

  (n=197)קידוד מעמיק  סוג השוואה מדיום
 זק מקור מדעי סוג המחקר וויזואליזציה מסגרת ערכים חדשותיים

ותעיתו  
 NS כללי מול כלכלי

* 

'מחקר או המצאה חדשה' היא 
המסגרת הפוצה ביותר בעיתוים 

)%56הכלליים (  

'ערך/פיתוח כלכלי' לא מצאת 
כלל בשימוש לעומת העיתוים 

 הכלכליים

** 

העיתוים הכלליים מציגים  בעיקר 
שימוש בתמות או איור אילוסטרציה 

)%56(  

ופחות שימוש בתמוות או איורים 
 %70) לעומת %29.2אותטיים (

 בעיתוים הכלכליים

NS NS NS 

איכות מול 
 NS NS NS NS NS NS פופולארי

 NS NS NS NS NS NS ציבורי מול מסחרי טלוויזיה

 NS NS N/A ציבורי מול מסחרי רדיו

*** 

הרדיו הציבורי 
מתמקד יותר 

), %41במחקר מעשי (
ופחות במחקרים 

)%22.7בסיסיים (  

NS NS 

 איטרט
מקושר לעיתון 
 מול עצמאי

** 

בידור כערך חדשותי 
שכיח יותר באתר 

) %47.1('וואלה!' 
מאשר באתרים 

 המקושרים לעיתוים

NS 

** 

באתרים המקושרים עיתון יש שימוש 
רב בתמוות או איורי אילוסטרציה 

) אך שימוש מופחת בתמוות %72.7(
)%18.2אותטיות (  

NS NS NS 
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  סוג השוואה  מדיום

  (n=197)קידוד מעמיק 

פרטי   תועלת
המחקר 

(רקע 
  וממצאים)

מהות   שיטת המחקר
  המדע

הסבר 
  מדעי

  דוברים

  עיתוים

כללי מול 
  NS  NS  NS  NS  NS  NS  כלכלי

איכות מול 
  NS  NS  NS  NS  NS  NS  פופולארי

  טלוויזיה
ציבורי מול 
  NS  NS  מסחרי

*  

מהמקרים הוצגה שיטת  20%-ב
-המחקר בשידור הציבורי ביגוד ל

מהאייטמים בשידור  59%
  המסחרי

NS  NS  NS  

  רדיו
ציבורי מול 
  NS  NS  NS  NS  NS  מסחרי

***  

מהאייטמים הציגו דובר  55%ברדיו הציבורי 
יחיד ולא מצאו מקרים בהם היו שלושה 
דוברים ומעלה ביגוד לרדיו המסחרי שם 

  דוברים ומעלה 3מהאייטמים מציגים  38%

  איטרט
מקושר 

לעיתון מול 
  עצמאי

**  

באתרים המקושרים לעיתוים פחות 
 40%התייחסות לתועלת המחקרית (

המוצגת ). התועלת העיקרית 82.4%לעומת 
באתרים מקושרים עיתון היא בריאותית 

)48.6%(  

NS  NS  NS  NS  NS  

הטבלה מציגה את תוצאותיהם של מבחים סטטיסטים לבחית הקשר בין הקטגוריות  .2סיכום ההבדלים בסיקור מדע בין המדיה השוים: בחיה של קטגוריות קידוד מעמיק חלק . 29טבלה 
= לא מצא  NSם כלליים מול כלכליים וכדומה). השוות (תועלת, זק, פרטי המחקר, מהות המדע, הסבר מדעי ומספר הדוברים באייטם) לבין המקור בה פורסמו (שידור ציבור או מסחרי, עיתוי

 p<0.001, *** מובהקות הקשר בדקה עבור p<0.01, ** מובהקות הקשר בדקה עבור p<0.05* מובהקות הקשר בדקה עבור  קשר סטטיסטי מובהק,
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  המלצות. 7

  :בעקבות הממצאים המוצגים בדו"ח זה, או ממליצות לשקול את הצעדים הבאים

  לרגולטורים המלצות

 ים שילוביותמדעיים רבים יותר  תכעשה בעולם והאקטואליה החדשות בתוכבהתאמה ל. 
מכלל התכים המפורסמים.  2%בפחות מאשר מהדו"ח עולה כי הציבור חשף למדע בחדשות 

שי האחוזים יכול להיות מוגדר כיעד לתקשורת המדע בישראל. לשם השוואה,  מחסום שבירת

מזמן תוכיות החדשות לושאי  4.6%- של השידור הציבורי, מקדישים כ BBC-באגליה ערוצי ה

 ,.Mellor et al(מזמן החדשות במדיה השוים לושאים אלו  3% - מדע ובארצות הברית מוקדש כ
2011; National Science Board, 2014(. 

 תרבות תקשורת המדע" בישראל הוגדרה כ"שברירית" על ידי תשתיות לפרסום מדע. ביסוס" 

Mejlgaard, Bloch, Degn, Nielsen & Ravn )2012( ,וף  ביןהשאר בשל העלמותם מן ה
התקשורתי בעברית של תשתיות לפרסום אייטמים מדעיים כמו תוכיות בושאי מדע ומדורי 

ביסוס וקידום תשתיות לתקשורת המדע תיצור ביקוש קבוע לעבודתם של ומוספי מדע בעיתוים. 
  כתבי מדע ותאפשר התמקצעות של התחום. 

  המדעית לקהילה המלצות

 ים הכשרתוי מדעורמות ושי עים מקשר עם הציבור  .הישראלית באקדמיהמ ים רביםמדע
איטראקציה עם התקשורת מכשילות (למשל ש תפיסות, מיומויותדרך התקשורת בשל חוסר 

בדומה לעשה במדיות מערב רבות יש לפתח . מוטיבציהוהעדר  )זילות של המדעגורמת ל
  דרך במיומויות תקשורת המדע. ולהשקיע בהכשרה של מדעים ושל מדעים שב

 יצול זיהויויות וטיה ורצון  .הזדמ יות, כתבים ועורכים שיש להםיש בתקשורת הישראלית תוכ
כמו כן יש לזהות את ם, ליצור ולטפח קשרי עבודה פוריים עמם.  לעסוק בושאי מדע. יש לזהות

   .שויםלקהלים לאכסיות ושיעזרו להגיע של הושאים המדעיים, דרכי המסגור 

  התקשורת לגופי המלצות

 מהדו"ח עולה כי כתבי מדע, אפילו אלו  .והשקעה בהכשרתם יעודיים מדע כתבי העסקת
ת והמסקרים את התחום רק כחלק מתפקידהם, תורמים רבות לסיקור ושאים מדעיים, עשר

  מוים מעבר לתרומתם של חבריהם למערכת.  

  גיקידוםושאים ובולטות ותש במדיום המקוון יש להשקיע מאמץ  .החדשות באתרי מדעיים
על בסיס קבוע ולהגביר את ראותם ן את הערוצים קדם לשויות מדע באתרי החדשות, לעדכל

בעמוד החיתה של האתר. שיויים אלו יקלו את הגישה למדורי המדע וכן יספקו חשיפה ראשוית 
 (טיזר) בעמודי הכיסה.

 ויים ה .כתחום סיקור המדע תסתפיב שישל תהליך  יםתוצר םכיסוי המדע וייצוגו בתקשורת ההמו

מורכב של הביה המושפע מ"התאים הכלכליים בהם עובד הארגון מייצר החדשות, הורמות המקצועיות 

של העיתואים והעורכים, מדייות העריכה בעיתון או בערוץ, אופיו של הושא המדווח, היחסים בין 

 & Hansenמקורותיהם, ופרקטיקות התקשורת ויחסי הציבור של המקורות"  (העיתואים ל

Dickinson, 1992, p. 365 .(ים וזמן בתקשורת  אלומים משפיעים גורכגון שיקולי מקום בעיתו

את  הדוחקים חריגים או אקטואליים אירועיםוהמשודרת, עיין אישי של העורכים או של קהל היעד, 

בחשבון בשל השפעותיהם על תהליך הצגת המדע  להלקחאקטואליה, צריכים רגליו של המדע ממפת ה

מהותי בדבר מקומו של המדע כראוי לחדשות עשויים  סתיתפי שיוי רקבתקשורת ההמוים החדשותית. 

  יותר. 'משמעותית'כ'ממלא מקום', שיתן להסירו במקרה של הופעת ידיעה  העכשיוילשות את מעמדו 
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  . ספחים9

  1ספח 

  :סוף המידע לפי ערוצים ומדיה שויםמקורות אי

  דרך דגימה  *רמת חשיפה (רייטיג)  מקור  תוכית  מדיה

  ות מודפסתעיתו

דורות השמירה של מ  36.8%  ידיעות אחרוות  כל המדורים
העיתוים 

היומיות המודפסות, 
ומעבר ידי על כל 

מדורי העיתון, פעם 
  בחודש

  6.1%  הארץ
  5.5%  מרקר - דה

  3.8%  גלובס

  36.7%  ישראל היום

  

  

  כלכליסט

מעבר ידי יומי על   9.6%
כותרות העיתון 

 מקוותבגירסא ה
  (זהה למודפסת)

אתרי איטרט 
  חדשותיים

מעבר ידי פעמיים  Ynet 65.8%  כל הלשויות
על הלשויות בשבוע 

הבאות (בהתאם 
לאתר): חדשות 

מדע  ,בארץ, בעולם
וסביבה מחשבים, 

ירוק, כלכלה, 

בריאות,  ,יחסים

ומדור   Techמדור 
 עסקים

NRG  18.5% 

  ואללה!

  

68%  

  רדיו

  גבי גזית

  רדיו ללא הפסקה

שמיעה על בסיס   8.7%
שבועי של הקלטת 

התוכיות מאתר 
האיטרט של 

  הרשת

  משעל על הבוקר
  בן כספית
  שי ודרור

  7:00חדשות השעה 

  רשת ב'

דגימה מרוכזת פעם   25.6%
בחודש באולפי 

ברוממה, הרשת 
המאפשרים גישה 

לליין אפים של 
  התוכיות הבחות

  הבוקר הזה
  השעה הבילאומית

  סדר יום
  שש עם עת דולב

  טלוויזיה

  5.1%  1ערוץ   מבט

בחיה יומית של 
הקלטות התוכיות 
דרך אתרי הארכיון 

של כל ערוץ, 
המספקים הקלטות 
של תוכיות מלאות 

לתקופה מיימאלית 
  של חודש 

  המהדורה המרכזית
  2ערוץ 

21.68%  
  10.34%  שש עם עודד בן עמי

  אורלי וגיא

  10ערוץ 

4.1%  
  N/A  המגזין

  8.86%  המהדורה המרכזית
  8.1%  רפי רשף חמש עם

לודון את 
  קירשבאום

7.16%  

  6.125%  23ערוץ   עושים סדר חדש

  :TGI 2013תוי סקר  תוי הרייטיג לעיתוות המודפסת ולרדיו מבוססים על*
http://www.ice.co.il/article/view/365036 יתו ,ט בארץ מתבססים עטרג לאתרי איל הרייטי

 סקר חצי שתי לתוי החשיפה השבועית לאתרי איטרט בישראל: ,2012ליוי   TIMדירוג
http://www.ice.co.il/article/view/327704  ג לשידורי הטלוויזיה מתבססים עלחוזי אוהרייטי

מחושבים לשבוע הרביעי ה/, http://www.scooper.co.il/tv/ratingצפייה בטלוויזיה ממוצעים לפי ה
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 ) ללא סוף שבוע19-25.1.14( 2014של 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000958637  

  2ספח 

  ת הדגימהסיכום והצגת נתוני המחקר בחלוקה לפי מדיום, מקור ותוכנית לאורך תקופ

מספר אייטמים תוכית
מדעיים

מספר ימי שידור/מהדורות במהלך תקופת 
 הדגימה

 ממוצע

רדיו

 0.09 104 9שי ודרור
 0.08 131 10משעל על הבוקר

 0.08 131 11בן כספית
 0.27 26 7גבי גזית

  
  

 0.15 156 24הבוקר הזה
 0.05 131 6סדר יום

 0.12 131 16השעה הבילאומית
 0.09 69131חדשות השעה

 0.46 131 60שש עם עת דולב
  

טלוויזיה

 0.27 26 7המגזין
 0.24 32131לודון וקירשבאום
 0.14 131 18חמש עם רפי רשף

ערוץ  -המהדורה המרכזית 
10

28 131 0.21 

 0.26 131 34אורלי וגיא
 0.12 131 216ערוץ  -המהדורה המרכזית 

 0.07 131 9עם עודד בן עמישש 
 0.06 104 6עושים סדר חדש

 0.06 131 8מבט
  

עיתוים

 1.16 108 123גלובס
 1.25 108 135הארץ

 0.29 108 35ידיעות אחרוות
 0.29 131 34ישראל היום
 0.82 131 102כלכליסט

The Marker13108 0.12 

 אינטרנט
איסוף לפי מקורימי  וואלה! NRG Ynet מקור  

מספר אייטמים 
מדעיים

109 82 52 183 

 0.28 0.45 0.60ממוצע
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