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קייפה תצפהב  הפצההמ  דומלל  ןתינ 

היגולוקא  ? הנורוקה ןדיעב  זוינ 
(. הביבסו 11(1

הביבסוהרצקב הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  לירפאב ,  26

: םוליצ תבכרומ |  בורל  איהש  תמאה  תמועל  רתוי , טושפו  רצק  ןפואב  ללכ  ךרדב  תוחסונמ  ןהש  ןוויכמ  תויתימא  תודבועמ  רתוי  תוריכז  בזכ  תועידי  םיבר  םירקמב 
Engin Akyurt, unsplash.com

ןדיעב זוינ  קייפה  תצפהב  הפצההמ  דומלל  ןתינ  המ 
? הנורוקה

תאצוי הניא  הנורוקה  תפגמ  .תועומשו  ( fake news  ) בזכ תועידי  תצפהל  הרופ  רכ  םה  תוימלוע  ללכ  תופגמו  םייאופר  םוריח  יבצמ 
בור .הנורוקל  רשקב  ץראב  וצפוהש  תונוש  בזכ  תועידי  רתאל כ-150  ונחלצה  ץרמ  שדוח  לש  היינשה  תיצחמב  הזה  . ןבומב  ןפוד 

.הנורוקל אלפ  תופורת  רקיעב  אוצמל  ןתינ  יאופר  - ודיספה םוחתב  .תויצריפסנוקו  האובנ  האופר , םימוחת : השולשל  ועגנ  תועידיה 
םימח םימ  וא  שותכ  םוש  ןומיל , ומכ  םיימוי , - םויו םיטושפ  םיעצמאב  הנורוקה  תא  אפרל  דציכ  םירבסה  תוקפסמ  תועידיהמ  קלח 

, יחכונה רבשמל  וישוריפבו  "ך  נתב םיזמר  תאיצמ  ידי  - לע רבשמל  תיטסימ  תועמשמ  תתל  תוסנמ  תויאובנ "  " בזכ תועידי  רויא 1 .) )
חישמהש ךכל  ןמיס  אוה  הנורוקה  רבשמש  החטבהה  העידיה  ףוסב  אובת  בורל  .םינוש  היירטמיג  יזמר  וא  תורחאו  הלאכ  תואובנ 

G5 תשר תסירפ  לש  האצות  יגולויב , קשנ  לאכ  הנורוקל  תוסחייתמה  בזכ  תועידי  ליכמ  יביטריפסנוקה  קלחה  רויא 2 .)  ) עיגמ רבכ 
(. רויא 3  ) ןיס תלשממ  לש  וא  תויושרה  לש  תרחא  המיזמ  וא 
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רויא 1
ךיראתב 31.3.2020 הרבעוהש  תיאופר , בזכ  תעידי 

רויא 2
הרבעוהש ב-27.3.2020 תיאובנ "  " בזכ תעידי 

םלוכ 367. םיווש  חישמ " אוב   " ו חספ " ירחא  ", " הנורוק  " םייוטיבה ובש  ירטמיג  בושיח  בתכנ  הנומתב 
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רויא 3
םסרופש ב-21.3.2020 יביטריפסנוק  טסופ 

: םיגוס העבשל  בזכה  תועידי  תא  תקלחמה   Wardel)  ) לדרוו לש  הרדגהה  איה  בזכ  תועידיל  םויכ  תולבוקמה  תורדגהה  תחא 
יתימא ןכות  יתימא ,) רוקממ  לוכיבכ  טטוצמה  רקש   ) הזחתמ ןכות  העטמ , רשקֶה  דיזמב ,)  ) העטמ ןכות  תירקש , תוירושיק  הריטאס ,
ןפואב תוצפומה  תוקרבופמ , תועידי  ןורחאה : גוסהמ  בזכ  תועידיב  קר  עגינ  הז  רמאמב  .ןיטולחל  קרבופמ  ןכותו  היצלופינמ , רבעש 

.תויתרבחה תותשרב  יממע 

תויטילופ תודמע  ןיב  רשֶקל  ףא  םיתיעלו  עדמל   סחיל  תויטילופ  , תודמעל  ללכ  ךרדב  םיעגונ  בזכה  תועידי  םוחתב  םירקחמ 
ונתוא דמלל  םייושע  םייסיסבה  תונורקעה  ןושאר , טבממ  םינוש  םיארנ  םימוחתהש  יפ  לע  ףא  תונוש  . תויעדמ  תויגוסב  הדמעל 

.יחכונה הרקמה  לע  םג  הברה 

תייטה איה  ןהב , הנומאה  םג  ומכ  בזכ , תועידי  לש  הצפהלו  ףותישל  תיזכרמה  היצביטומהש  ךכב  םיעד  ימימת  םירקחמה  בור 
םירופיסל לשמל  ונימאי  םישנא  ןכלו  תומדקומה , םהיתונומא  םע  דחא  הנקב  הלועה  עדימל  ןימאהל  םיטונ  םישנא  רושיאה  .

תא רפמ  אוה  ןכ  םא  אלא  עדימה , תונימאב  קפס  וליטי  אלו  ךפיהלו  , םהילע  ףדעומה  יטילופה  דמעומל  םיאימחמש 
לש ףסונ  טלוב  ןייפאמ  םהלש  . הליהקה  יכרעל  םהיתונומא  תא  םיאתהל  םג  םיטונ  םישנא  ןכ , ומכ  .תומדקומה  םהיתוסיפת 

, לשמל ךכ  העתפהה  . םרוג  לשב  הארנה  לככ  תויתימא , תועידיל  האוושהב  הב  תוצפומ  ןהש  ההובגה  תוריהמה  אוה  בזכ  תועידי 
לכ תא  קתשמה  ףיגנ  דיחכהל  ןתינש  הבשחמה  ןיפולחל –  וא  הנורוקה , תא  הזח  הנש  ינפל 1,400  יחש  בר  יכ  תנעוטש  העידי 

.רעצה הברמל  תבזוכ , יכ  םא  השיערמ , העתפה  ןה  יתיבה , חבטמב  םיאצמנש  םיטושפ  םיעצמאב  םלועה 

תמאה תמועל  רתוי , טושפו  רצק  ןפואב  ללכ  ךרדב  תוחסונמ  ןה  תויתימא –  תודבועמ  רתוי  תוריכז  בזכ  תועידי  םיבר  םירקמב 
אוה םדאהש  ןוויכמו  שארמ , ונבשחש  המ  תא  ונל  תורשאמש  הלאכ  ןה  הבחר  הצופתל  וכזיש  בזכ  תועידי  .תבכרומ  בורל  איהש 

. המוד  םיכרעו  תועד  טס  ונתיא  םיקלוחה  ונלש , םייתרבחה  םילגעמהמ  בושו  בוש  ןתוא  לבקנש  ריבס  יוכיס  יטבש , רוצי 

תצובק לשמל , ץראב , .תודבוע  תקידבל  ודעונש  קובסייפ  תוצובקו  םירתא  םנשי  בזוכה ? עדימה  תפצהב  םחליהל  ןתינ  דציכ 
אשונב בזכ  תועידיב  םחליהל  םיסנמ  םלועב  םג  ןהכ  . ןנח  לש  יטנוולר " אל   " רתאה וא  ןוסדיוד  , ןוכמ  לש  ןוכנ "? הז   " קובסייפה

ךירדמ גיצמה   Poynter רתאהו (, WHO  ) ימלועה תואירבה  ןוגרא  לש   Myth busters  טנרטניאה דומע  לשמל , הנורוקה – 
. תודבוע  תקידבל 

ןימאהל םיטונ  םישנא  יכ  םיארמ  םירקחמש  םושמ  תאז  .הקיזמ  ףא  םיתיעלו  הקיפסמ , אל  הדבל  תויצריפסנוק  תכרפהש  אלא 
ןוכנכ עדימה  תא  ולבקי  םישנאש  יוכיסה  תא  הריבגמ  תודבועה  תקידב  תרגסמב  יוגשה  עדימה  לע  הרזחה  ןכלו  רכומ  , עדימל 

, ןכלו .בזכה  תועידי  תדוכלמל  ולפיי  םהש  יוכיסה  לדג  ךכ  העידיה , לע  בושחל  ןמז  תוחפ  םישנאל  שיש  לככ  יכ  אצמ  ףסונ  רקחמ  . 
איה םא  טבלתהלו  העידי  לכב  רהרהל  ןמז  ןיא  תובזוכ ,) וא  תויתימא   ) תועידי לש  הפצה  םע  םידדומתמ  רשאכ  םירבדה , עבטמ 

. תיתימא 
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רבשמ בזכ  . תועידי  לש  הייחדלו  תודבוע  לש  תיאמצע  הקידבל  הרופ  עצמ  תווהל  הלוכי  תיעדמ  תונרקס  יכ  אצמנ  דגנמ ,
תקידבב בלה  תמושתו  ןמזה  יבאשמ  תא  ועיקשי  םישנאהמ  קלחש  ןכתיי  וז  הניחבמש  ךכ  הבר , תונרקס  ררועמ  ועבטמ , הנורוקה ,

תתחפהבו בזכ  תועידי  יוהיזב  ליעיכ  אצמנ  תודבוע  תקידב  לש  םימתירוגלאל  םינומהה  תמכוח  ןיב  בוליש  ךכ , לע  ףסונ  .תודבועה 
. ןהלש  הצפהה 

העפשהמ ליחתהל  בזכ : תועידיב  םחליהל  םיצורה  םישנאל  תוצלמה  תמישר  החסינ  ( Neeley  ) ילינ זיל  עדמה  תרושקת  תרקוח 
תקולחמב םירחא  םיאשונל  יעדמ  חוכיווב  הדמע  ןיב  םירשוקה  םירתוימ  םיחוכיוול  סנכיהל  אל  ךילא , הבורקה  הביבסה  לע 

. הוונעבו  תופיקשב  תונכב , לועפלו  יוגש , עדימ  לע  רוזחל  אל  לשמל ,) םייטילופ  )

אשונב בזכה  תועידיל  םיטלוב  םינייפאמ  ינש  .ןהב  םחליהל  ןתינ  דציכ  ןמצע  בזכה  תועידימ  דומלל  רשפאש  ןכתיי  ךכ , לע  ףסונ 
, םירבדה עבטמ  תויביטריפסנוקה , תועידיב  םנמוא  .תויאובנהו  תויאופר  - ודיספה תועידיה  לש  תוימיטפואה  אוה  ןושארה  הנורוקה :

רחא שופיחה  אוה  ינש  טלוב  ןייפאמ  .םירחאה  םיגוסה  ינש  תמועל  רכינ  טועימ  ןה  יכ  ןייצל  שי  ךא  תוימיטפוא , תוחפ  תררוש 
בחר תרגסמ  רופיס  ךותב  יחכונה  לבסה  תא  תומקממה  תויאובנה , תועידיב  וקופיס  לע  אבש  הזה , ימלוע  ללכה  רבשמב  תועמשמ 

בזכה תועידיש  םייסיסבה  םיכרצה  ינש  הרצקב , םכסנ  םא  רויא 4 .)  ) האבו הברקה  חישמה  תאיבל  רשוקה  הזכ  ללכ  ךרדב  רתוי ,
לש השוחת  קפסל  לוכי  ןכ  אוה  עגרכ , הז  גוסמ  םיימויק  םיכרצ  קפסל  לוכי  אל  עדמה  םא  םג  .הווקתו  תועמשמ  םה  תוקפסמ , וללה 

תמורת תובישח   ) תלוזל הרזע  יחרזא ,) עדמ  ימזימב  תופתתשה  ךרד   ) תויתליהק לש  יכרע  ביטרנ  ךרד  תוימיטפואו  תועמשמ 
, עוצקמהו עדמה  ישנא  ונא , םא  .דועו  םירוה  דוביכ  תושלח ,) תויסולכוא  לע  הנגהב  ךרוצה   ) תידדה תוברע  םימילחממ ,) םינדגונ 

םייאופר - ודיספ םייאובנ , םירסמ  םיאלממש  רסחה  יולימב  ילוא  ליעונ  רסומ , יכרעו  עדמ  ןיב  קשממה  לע  רתוי  רבדנ 
םישנא לע  רופיס  םג  אוה  ףרג , קר  אל  אוה  ףרג  יכ  םיניבמ  וזכ , טבמ  תדוקנמ  יעדמה  ןכותה  לע  םיננובתמ  רשאכ  .םייביטריפסנוקו 

.הז לע  הז  ןגהל  ידכ  םנוממו  םתחוור  םתורח , תא  םיבירקמש  תוליהקו 

רויא 4
חישמה תאיבל  הנורוקה  תא  תרשקמה  תיאובנ "  " בזכ תעידי 
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