
 

 

 ’Fake News‘  םע ןיעידומה תליהק תודדומתה

 1לאגנס דרא'גו ןוסליוו ןוסילא ,ןודנר רוטקה

 Is it ‘Fake News’? Intelligence Community expertise and news dissemination“ רמאמה

as measurements for media reliability” תעה בתכב 2018 טסוגואב םסרופ Intelligence and 

National Security ידי לע בתכנו Hector Rendon, Alyson Wilson & Jared Stegall. רמאמה 

 שומיש ושע רמאמה יבתוכ .תרושקתה ילכ תונימא תדידמל יעצמאכ עדימ תצפה יסופד רקחב קסוע

 ןיעידומה תליהק ירקוח לש םתויחמומ לע ססובמה םתירוגלא רוציל הרטמב םייטסיטטס םילכב

 תעפות םע תודדומתהב ןיעידומ ישנא לש לאיצנטופל הצצה תווהל לוכי רמאמה .ןימא עדימ יוהיזב

  ."תובזוכה תושדח"ה

 ,תועידי תויונכוס ,תויתרבח תותשר ןהבו תויתרושקת תומרופטלפ לש היצלפניא תמגמ הנשי ,םויכ

 .ףטוש ןפואבו תוריהמב םייתושדח םיחוויד םימסרפתמ ןהב ,םייטנרטניא תושדח ירתאו םינותיע

 תרזעב .ומלוע תפקשה תא ןכרד ריבעהל לוכי םדא לכ הב תבכרומ הביבס ורצי הלא תומרופטלפ

 עיפשהלו םיבחר םילהקל עיגהל תולוכי תויאמצע תויושי תויתרבחה תותשרבו םילכב ןוכנ שומיש

 תצפה לש תוכלשהה תחא ,ןכל .תירוביצה תוינידמה לע םגש ןאכמו ,להקה תעד לע יתועמשמ ןפואב

 ,הקיטילופ ,הרבח ימוחתב תונידמ תוביצי לע הרישי תילילש העפשה תויהל הלולע ןימא אל עדימ

 רתוי בכרומ השענש ןוויכ ,תרושקתה ילכ לש םתונמיהמל רגתא הרצי וז המגמ .הלכלכו תוברת

 .םירתסנ םיעינמ ילעב ולא ןיבל םינימא תורוקמ ןיב לידבהל

 .תרושקתה ילכ לש םתונימא יוהיז רגתא םע דדומתהל םירומא ןיעידומה תליהקב םירקוח םג

 שומיש ידי לע תרושקתה ילכ לש תונימאה תדימ תא ףקשיש םתירוגלא רצייל התייה רקחמה תרטמ

 .ןיעידומה תליהק ירקוח לש םתויחמומ לע תוססבתה ךות םיטסיטטס םילכב

 :'ןימא'כ בשחיי תרושקת ילכש תנמ לע םיאנת רפסמ םנשי ,ב"הראב ןיעידומה תליהק לש להונ יפל

 רשאכ ;ןיטינומ ילעב םייאמצע תורוקמ ידי לע תמואמ תויהל לוכיש עדימ וריבעי םינימא תורוקמ

 תרושקת יפוגמ םירושיא לעבו יבקע עדימהשו ;רבעומש עדימה הנבמבו ןכותב הקיגול האור רקוחה

   .2םיפסונ

 תליהקב םירקוח ידי לע תרושקתה ילכ 68-מ דחא לכ ינטרפ ןפואב וחתונ ,רקחמה תרגסמב

 ללכ ךרדב ;ןימא :ןיבש חווטב תרושקתה ילכ תונימא תדימ תא עובקל היה םירקוחה לע .ןיעידומה

 ומייס םירקוחהש רחאל .טפשיהל לוכי אל רוקמהו ;ןימא אל ;ןימא אל ללכ ךרדב ;ןימא ייד ;ןימא

 רוציל ידכב םירקוחה גוויס סיסב לע םייטסיטטס םיחותינ וכרענ ,תרושקתה ילכ תא גווסל

  .םינימא אלו םינימא תורוקמל םירקוחה לש םתעד תווח תא ףקשמה םתירוגלא
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 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה



 םירקחמ לע ססבתהב .ינקירמאה רשקהב םייטנוולרה תרושקת ילכ 68 לש הניחב ללוכ רמאמה

 ;'םינרמש םירטסניימ' ;'םילרביל םירטסניימ'כ םייפוא יפל תרושקתה ילכ וגווס םימדוק

 המרופטלפב היה עצובש ףסונ גוויס .'תועידי תויונכוס'ו ;'םינרמש םינזיטרפ' ;'םילרביל םינזיטרפ'

 ,דבלב םייטנרטניא תושדח ירתא ,םינותיע ,וידרב וא היזיוולטב רמולכ ,תרושקת ילכ םילעופ הב

  .תועידי תויונכוסו םיניזגמ

 :רקחמה תואצותו תונימאה תניחבל םידדמ

 ילכמ 25% יכ וארה רקחמה תואצות .תונימאל םינוש םידדמ יפ לע תרושקתה ילכ תא ןחב רמאמה

 ובשחנ 10% וליאו ,ןימא ייד וא םינימא ללכ ךרדב ויה 65% ,אלמ ןפואב םינימאכ ובשחנ תרושקתה

  .םינימא אל ללכ ךרדב וא םינימא אלכ

 טנרטניאב םישמתשמש תרושקתה ילכ יכ קהבומ ןפואב עבק רקחמה :תרושקתה ילכ תומרופטלפ

 אל טנרטניאה ךרד קר וצפוהש תרושקתה ילכ ,ןכ לע הרתי .םינימא תוחפ יכה ובשחנ המרופטלפכ

 ,םינותיע וליאו רתויב םינימאל ובשחנ תועידי תויונכוס ,ףסונב .טלחומ ןפואב םינימאל ובשחנ

  .טנרטניאהמ רתוי םינימא ןיידע ךא ,תוחפ םינימא ובשחנ םיניזגמו וידר ,היזיוולט

 

 

 

 ובשחנ 2000 תנש רחאל ודסונש תרושקתה ילכ יכ קהבומ ןפואב עבק רקחמה :תודסוויהה תנש

 רשאכ ,'90-ה תונש עצמאמ הלחה תונימאב הדיריה תמגמ יכ ,ןיוצי .םינימא תוחפל יבקע ןפואב

  .םייטרפ םינכרצ ברקב םג הצואת רבצ טנרטניאה

 רשאמ רתוי תונימאל תובשחנ תועידי תויונכוס יכ קהבומ ןפואב עבק רקחמה :תרושקתה ילכ יפוא

 וגווסש ולא רשאמ רתוי תונימאל ובשחנ 'םיירטסניימ'כ וגווסש תרושקתה ילכ ,ףסונב .תושיגה ראש

 .'תוינזיטרפ'כ

 תותשר לש םינותנ ןיבל תונימא ןיב רשק םייק יכ הארה יטסיטטסה חותינה :תויתרבח תותשר 

 ילכ לע קהבומ ןפואב עיבצהל יושע Twitter-ב םיבקוע לש הובג רפסמ יכ עיצה רקחמה .תויתרבח

 ילכלש ,ןאכמ .תוקהבומ תואצות וגיצה אל YouTube-ו Facebook ,תאז םע דחי .ןימאכ תרושקת

 ראשל האוושהב Twitter-ב םיבקוע רתוי עצוממב ויה ,אלמ ןפואב םינימאכ ורדגוהש ,תרושקתה

  .תרושקתה ילכ

 גוריד :תרושקתה ילכ תניחבל םיטנמלא השימח ללוכ הז דדמ :טנרטניאב עדימ תרובעת יסופד

 ימוי ןמז ;דחא םוי ךלהמב רקבמ הפצ םהב תושדחה רתאב םיפדה רפסמ ;ב"הראב גוריד ;ימלוע

 רקחמה תואצות .תושדחה רתאל רושיק ועציבש םירתא רפסמו ;תושדחה רתאב רקבמ רובע

 ויה אל רתאב רוקיבה ןמזו ימלוע גוריד ,ךכ .תוקהבומ תואצות וגיצה םינתשמה לכ אל יכ ועיבצה

 םירתאל תוירושיקו רקבמ ידי לע ופצנש םיפדה תומכ ,ב"הראב גוריד ,תאז תמועל .םיקהבומ

  .םיקהבומ ויה םיפסונ

 ןימא

 תויונכוס•
  תועידי

 ןימא ייד

 ,ןותיע•
 ,היזיוולט
 ןיזגמו וידר

 ןימא אל

 טנרטניא•

 ןימא

 תויונכוס•
  תועידי

 ןימא ללכ ךרדב

 םיירטסניימ•
 ילרביל

 ןימא ייד

 םיירטסניימ•
 ינרמש

 ןימא אל

 ינזיטרפ•
 ילרביל/ינרמש



 רשאכ ,רחא יתושדח ןוגרא ידי לע טטוצ יתושדח רוקמ לכ םימעפ המכ חתנמ הז דדמ :םיטוטיצ

 .תונימאו תוכיאל קודה רשק םירושק םיטוטיצ היפ לעו ,ימדקאה םלועהמ החוקל החנהה

 תואישנל תוריחבה רחאל םישדוח 4 לש הפוקת ,2017 ץרמ דעו 2016 רבמבונמ ונחבנ םיטוטיצה

 תונימאל תורושקה ,תוריחבה רחאל ולעש תויגוסה יפוא לשב ורחבנ םינמזה חולו אשונה .ב"הרא

 תונכוס אוה רתויב ןימא בשחנש תרושקתה ילכ ,הז דדמ יפל .תרושקתה ילכ ךרד וצפוהש םינותנ

 וליאו 'CNN' הז היה 'םילרביל םירטסניימ'ה תרושקתה ילכ ברקב .’Associated Press‘ תועידיה

 םילרביל םינזיטרפ'ה תרושקתה ילכב .Fox News הז היה 'םינרמש םירטסניימ'ה תרושקתה ילכב

 תרושקת ילכש אצמנ יכ ,ןיוצי .’Breitbart‘ הז היה 'םינרמשה םינזיטרפב'ו ,’Buzzfeed‘ הז היה

 טטצל וטנ םינרמש תרושקת ילכ וליאו ,םירחא םילרביל תרושקת ילכ רתוי טטצל וטנ םיילרביל

  .םירחא םינרמש תרושקת ילכ תוחפו תועידי תויונכוס רתוי

 :ןוכמה תונבותו רמאמה תונקסמ

 םירדגומה ולא ןיבל 'םירטסניימ' םירדגומה תרושקת ילכ ןיב תוושהל ןתינ רקחמה תואצות רואל

 תומוקמב וגרוד ,םירחא תרושקת ילכ ידי לע תוחפ וטטוצ 'םינזיטרפ'ה תרושקתה ילכ .'םינזיטרפ'

 םירחא םירתא ידי לע םירושיק תוחפ םהל ויה ,ב"הרא לש גורידבו ימלועה גורידב רתוי םיכומנ

 'םינזיטרפ' תרושקת ילכ לש םישמתשמ ,תאז םע דחי .תויתרבחה תותשרב םיליעפ תוחפ םהל ויהו

 ילכ לש םישמתשמ רשאמ תושדחה ירתאב רתוי בר ןמז םיעיקשמו תובתכ רתוי עצוממב םיארוק

 ךומנ םיגרודמ 'םינזיטרפה' לש תושדחה ירתאש תורמלש עיצמ הז חותינ .'םירטסניימ' תרושקת

 רתוי בוט םיאתמש ןכות רצייל םיחילצמ םה טנרטניאב הידמ תכירצ לש םיחנומב ,םינתשמה בורב

  .םהלש םיארוקה להקל

 ןימא תרושקתה ילכ םאה הלאשל עגונב םייעמשמ דח ויה םימיוסמ םידדמש עיצמ םינותנה חותינ

 ירקוח ידי לע ההובג תונימא תולעבכ וגווס ,ללכה ןמ אצוי אלל ,תועידיה תויונכוס לכ ,ךכ .אל וא

 םלועל 'םינזיטרפ'כ וגווסש תרושקת ילכ ןכו טנרטניאב ומסרפש תרושקת ילכ ,ינש דצמ .ןיעידומה

 םירושיק ףלא 80-כ תוחפל שי תרושקת ילכל םא ,ףסונב .רתויב ההובגה תונימאה תמרב ומשרנ אל

 תודסוויה תנש םג ,ןכ ומכ .אלמ ןפואב ןימאל בשחיי אוה יכ יתועמשמ יוכיס שי םירחא םירתאמ

 ,תאז םע דחי .תונימאל עגונב תוקהבומ תואצות וארה ב"הראב תרושקתה ילכ גורידו תרושקתה ילכ

 .ארוקל ןכותה לש הברקהו עדימה לש המאתהל סחייתהל םג בושח

 ירקוח לש םתויחמומ סיסב לע חתופש םתירוגלאה תוכזב קיפהל היה ןתינ וללה תונקסמה תא

 ןיעידומה ירקוח ןיבל םתירוגלאה ןיבש קוידה רועיש .הז רקחמב קלח וחקלש ןיעידומה תליהק

 םינתשמה תשולש .טלחומ ןפואב קייד םתירוגלאה םירקמהמ 50%-ב רשאכ ,85% לע דמע

-ב םיבקוע תומכ ,תרושקתה ילכ לש תודסוויהה תנש ויה םתירוגלאה רובע רתויב םייטנוולרה

Twitter ב תויפצה תומכ אקווד עיתפמ ןפואבו-YouTube )אבה דומעב םישרת ואר(. 

 

 

 



 

 ילכמ הלדנה יולג עדימב ףטוש ןפואב תושמתשמ ,טרפב לארשיו ,ללכב םלועב ןיעידומ תוליהק

 ,הז רקחמב חתופש ,םתירוגלאב עייתסהל תולוכי ןיעידומה תוליהקש ,ןאכמ .םינושה תרושקתה

 .םלועב םיבר תרושקת ילכמ םיעבונה םייתושדחה םיחווידה תא יביטקפא ןפואב ןנסל תנמ לע

 המחול לש ןדיעב תונכסה םע תודדומתהה תבוטל ןיעידומה תמיתר לש לאיצנטופ ףקשמ רמאמה

 דיקפתה תחיקלב יוטיב ידיל אובל לוכי רבדה .ברעמב תויטרקומדה לע םימויא תרצויה ,תיתעדות

 םילכהו עדיה םנשי ןיעידומה תליהקל .ןיעידומה תליהק ידי לע "זוינ קייפ"ה תעפות יוהיזו יופימ לש

 ,הידמ וינב וא תידסממה תרושקתב "זוינ קייפ" לומ ןה הנעמכ םתירוגלאה תא חתפל םייגולונכטה

 יוהיזו יופימ דיקפת תחיקלל תונורתי רפסמ םנשי .הז רמאמב החתונ אלש תיאשח תונרתח לומ ןהו

 .ןיעידומה תליהק ידי לע העפותה

 ילכ יוביר לש בצמב ףוסיאה תודיחיו ןיעידומה ירקוח לש םתדובע תא לעייל יושע דיקפתה ,תישאר

 ,לארשי תודדומתמ ןתיא ,תוירקיעה תוריזב יתרושקתה חישה יופימ רחאל ,ךכ .עדימו תרושקת

  .רתוי ההובג ןתונימא יכ ריבסש תועידיב קר דקמתיו ןנוסי רמגנ יתלבה עדימה ףטש

 דדמ' יפל ,ךכ .תרושקתה ילכ לש םתונימא תדיממ םיגאדומ םיבר םיחרזא 'זוינ קייפ'ה ןדיעב ,תינש

 רוביצה בורו הכומנ הנדועו התייה תרושקתב ןומאה תדימ 2017 תנשל 'תילארשיה היטרקומדה

 הברהב עורג הנידמב בצמה תא תראתמ תרושקתהש דגיהה םע םימיכסמ דחאכ יברעהו ידוהיה

 ןפואב םמצעב ןנסלו דדומתהל עדיהו םילכה תא ןיא םיחרזאה רוביצל יכ ,ןיוצי  .3תמאב אוהש הממ

 דומלל םיחרזאה ולכוי תופיקש לש הז ןדיעב ,ךכיפל .תרושקתה ילכ תונימא תא יביטקפא

  .תרושקתה ילכ יופימו יוהיזב ןיעידומה תליהק לש היתולועפמ

 .יטרפה רוטקסל םג עייסל יושע 'זוינ קייפ'ה תעפות םע תודדומתהב ןיעידומה תליהק דיקפת ,ףוסבל

 שומיש םהב תושעל לכות תיחרזאה הרבחהו ,םתירוגלאהו תונבהה תא ןיעידומה תליהק קפסת ,ךכ
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 תרושקתה ילכ בור
 םינימא יידכ וגווס

 תרושקתה ילכ םא
 ,1995 ינפל דסויי
 םינימא ויה םבור

 ןיטולחל

 ויה תרושקתה ילכל םא
 םיבקוע ןוילימ 9.7-מ רתוי

 תורוקמה לכ ,Twitter-ב
 טלחומ ןפואב םינימא ויה

 ויה תרושקתה ילכל םא
 ןוילימ 9.7-מ תוחפ

 בור ,Twitter-ב םיבקוע
 םינימא ויה תורוקמה

 תרושקתה ילכל םא
 160-מ רתוי היה
-ב םיפוצ ןוילימ

YouTube ובשחנ םה 
 טלחומ ןפואב םינימא

 תרושקתה ילכל םא
 160-מ תוחפ היה
-ב םיפוצ ןוילימ

YouTube ויה םבור 
 םינימא ללכ ךרדב

 תרושקתה ילכ םא
 ,1995 רחאל דסויי

 םינימא ויה םבור
 תוחפ


