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המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה פועל במסגרת בית הספר לתקשורת באוניברסיטת 
בהקשרים  חדשה  תקשורת  של  וההשלכות  השימושים  אודות  מחקרים  ומבצע  בשומרון  אריאל 
פוליטיים, חברתיים, צרכניים, תרבותיים ועוד. לפירוט מחקרי ותוצרי המכון בשנים 2011-13, ראו: 

 aunmedia.org/research_about

ומהתקשורת  הכתובה  מהתקשורת  מידע  באיתור  עוסקת  יפעת,  מקבוצת  מדיה,  מחקרי  יפעת 
אפקטיביות  מדידת  לצורך  כותרות,  ובניתוח  בתקשורת  תדמית  ניתוח  בשירותי  האלקטרונית, 

החשיפה התקשורתית.

מאגר המידע השיווקי TGI מתוחזק על ידי קנטאר מדיה מחקרי טי.גי.איי )לשעבר "מחקרי סינגל 
סורס"( ובפיקוח ובקרה מקצועית של ועדת המחקר של איגוד חברות הפרסום. מאגר TGI מבוסס 
של  בשיעור  אוכלוסייה  המשקפים   ,18+ בגילאי  היהודי  במגזר  מרואיינים  של  מייצג  מדגם  על 

כ-3.96 מיליון נפש. סקר ™TGI בישראל נערך משנת 1998.

בישראל בשנת  ביותר במדיה החברתית  ענן תגיות של המלים הפופולאריות  תמונת השער היא 
2012, כפי שהתקבלו מחברת יפעת. הענן מתבסס על דגימה רנדומלית של שליש מהימים במהלך 
המילים  מופו  הפוסטים  בסיס  על  מהפוסטים.  שליש  אקראית  נדגמו  יום  בכל  כאשר  השנה, 

והביטויים השכיחים ביותר.
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בניגוד לשנה הקודמת, "שנת המחאה", שבה הופנה חלק ניכר מתשומת הלב התקשורתית למחאה 
החברתית של קיץ 2011, לא עמד נושא מרכזי אחד על סדר היום של התקשורת בישראל בשנת 
2012. לצד נושאים ביטחוניים מובהקים כמו האיום האיראני והמתיחות ברצועת עזה, שהגיעה 
וחברתיים.  כלכליים  פוליטיים,  נושאים  במגוון  התקשורת  עסקה  ענן",  "עמוד  במבצע  לשיאה 
בחלק מנושאים אלה הייתה 2012, אולי יותר מקודמותיה, "שנת האג'נדות". דרך הסיקור באמצעי 
תקשורת שונים התאפיינה בהצגת עמדות מובהקות בסוגיות שנויות במחלוקת, לעתים על חשבון 
הדיווח העובדתי, באופן שדחק מפעם בפעם את האתוס העיתונאי המקצועי של דיווח עובדתי, 

נטול הטיות. 

בין הנושאים שעמדו השנה על סדר היום הייתה שורה של עניינים שנגעו לתקשורת עצמה, בהם 
מאבקם של עובדי ערוץ 10 למנוע את סגירתו, החרפת המשבר העסקי בעיתון הוותיק "מעריב" 
שהביאה אותו אל סף פשיטת רגל ולמכירתו באמצעות נאמנים שמונו על ידי בית משפט, "מהפכת 
הסלולר" שיזם שר התקשורת משה כחלון, ועוד. אירועים אלה שיקפו את הטלטלות והשינויים 
ומתעצמת,  מתרחבת  החדשה  שתקשורת  ככל  בישראל  הציבורי  המרחב  על  העוברים  הנמשכים 
בעוד התקשורת המסורתית נדרשת להסתגל למציאות המשתנה. תהליכים אלה אינם מתנהלים 
בחלל ריק אלא תוך זיקה ישירה לגורמים כלכליים ופוליטיים, שהשפעתם על התקשורת ניכרת, 
וחופש  על חירות הביטוי  ולהשפעות אלה משמעות רבה  ואם באופן סמוי. לתהליכים  בגלוי  אם 

העיתונות בישראל ועל אופייה וערכיה של מדינת ישראל. 

בכל הנושאים הללו, ורבים אחרים, עוסק דוח זה, השני בסדרת הדוחות השנתיים שמוציא לאור 
המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה באוניברסיטת אריאל. הדוח הפעם רחב ומקיף יותר 
מקודמו. הוא כולל בחינה של סדר היום התקשורתי במהלך השנה כפי שבא ידי ביטוי בתקשורת 
על  והשפעתה  החדשה  התקשורת  בתחום  וההתפתחויות  השינויים  ואת  והחדשה,  המסורתית 
חופש  על  למאבק  מיוחדים  פרקים  גם  בו  מוקדשים  המסורתית.  התקשורת  של  שונים  ענפים 
– התקשורת  רוב הציבור  כלל מעינו של  לזירות הרחוקות בדרך  גם  2012, כמו  העיתונות בשנת 
בזו המופנית אל הציבור החרדי. להכרת מאפייני  וכן  המגזרית: בשפה הערבית, בשפה הרוסית 
אמצעי התקשורת של קבוצות אלה חשיבות רבה, שכן על פי הערכות כ-40 אחוזים מכלל אזרחי 
ישראל נחשפים לעיתונים, לתחנות שידור, לאתרי אינטרנט ולערוצים נוספים הייחודיים למגזרים 

הללו. 

חוקרים  השנה  לארח  שמחים  אנו  ופוליטיקה,  חברה  חדשים,  מדיה  לחקר  המכון  חוקרי  לצד 
אורחים שתרמו מהידע שלהם לדוח זה, ומודים להם על שיתוף הפעולה. הדוח הוכן בשיתוף פעולה 
עם חברת יפעת מחקרי מדיה, ואנו מבקשים להודות לצוות העובדים בחברה ובעיקר למור לביא 
שהעמידו   ,  TGI מחקרי  מדיה  קנטאר  מחברת  שלם  וליונתן  כסיף  לאיתן  גם  תודה  טל.  ורביב 
לרשותנו נתונים מן הסקרים המקיפים שעורכת החברה. תודה גם לכל מי שקראו פרקים מהדוח 
על הערותיהם המועילות: טל לאור, אפי ליניאל, ד"ר אסנת רוט-כהן, הילה לוינשטיין, עו"ד אלעד 
רוזנטל, ד"ר עו"ד אמיר לבקוביץ,  ד"ר כרמל וייסמן, אביתר גת,  ד"ר רבקה נריה-בן שחר, אסעד 
זידאן, ד"ר סבינה ליסיצה, ד"ר נלי אליאס. וכן תודה לעוזרי המחקר ברוך שומרון, אודיה שלו, 

אביטל מנדל, מיכל מינצר וג'ניה קיפניס, והגרפיקאים מעין קלימיאן ואלירן גלילי. 

מבוא
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כ-1,200,000 עולים מברית המועצות הגיעו לישראל מאז שנות השישים של המאה הקודמת במספר 
גלי עלייה, שהגדול ביניהם התחולל בשנות התשעים, לאחר קריסת השלטון הסובייטי.1 כמו לאחר 
מרבית גלי העלייה הקודמים לישראל, נוצרו והתפתחו גם עבור עולים אלה כלי תקשורת המיועדים 
לענות על צרכיהם בתחומי המידע, התרבות, הבידור, הצרכנות ועוד. עם זאת, היקפה הגדול של 
עלייה זו, כמו גם המאפיינים הייחודיים של ציבור העולים דוברי הרוסית והנסיבות החברתיות 
"העלייה הרוסית" שונה  לכך שמפת התקשורת של  והתקשורתיות בעשורים האחרונים, הביאו 

באופן משמעותי מזו של קבוצות עולים אחרות.

בניגוד לעולי שנות החמישים של המאה הקודמת, שהגיעו למדינה שמנהיגיה ביקשו ליישם את 
תפישת "כור ההיתוך", ולנתק את העולים ממורשתם המקורית כדי להפכם ל"ישראלים", הגיעו 
עולי ברית המועצות ארצה בעידן שכוחות אחרים פעלו בו. תהליכי ליברליזציה ואינדיבידואליזציה 
אפשרו לעולים בשנים אלה לשמר חלק ניכר מהתרבות שהביאו עימם, ואף לכונן בעצמם אמצעי 
תקשורת שיענו על צרכיהם. בכך צמצמו את הצורך והיכולת של הממשלה והאליטות הוותיקות 

להפעיל אמצעי תקשורת "מטעם". 

זאת ועוד, "העלייה הרוסית" של העשורים האחרונים הגיעה בעידן התקשורת החדשה: באמצעות 
האינטרנט יכולים העולים לשמר מדי יום קשרים אישיים ותרבותיים עם מדינות המוצא שלהם 
טוב יותר מגלי עלייה קודמים. עם זאת, ראוי להזכיר כי אין זו תופעה חדשה: גם עולים ממדינות 
המזרח התיכון בשנותיה הראשונות של המדינה שמרו על קשר תרבותי עם המדינות מהן הגיעו 
באמצעות האזנה לתחנות רדיו ערביות מעבר לגבול, ואחר כך באמצעות צפייה בתחנות טלוויזיה. 
אלא שהיה זה קשר חד סטרי ומוגבל, בניגוד ליכולת האינטראקטיבית ורבת הערוצים העומדת 

לרשות "העלייה הרוסית".

התקשורת  מפת  של  מאפייניה  להבנת  חיונית  זו  וטכנולוגית  תרבותית  אנושית,  מציאות  הכרת 
במגזר הרוסי בשנת 2012, כזירה ייחודית המנותקת במידה רבה מערוצי התקשורת השונים בשפה 
העברית. נתק זה בא לידי ביטוי בין היתר גם בכך שחלק משמעותי מהגופים העוסקים בישראל 
פעילותם  אינם מפנים את  ומאפייניה,  צריכת התקשורת, שימושיה  היקפי  ובמדידה של  בניטור 

למגזר הרוסי.
  

על פי אחת ההערכות, יותר מחצי מיליון אזרחים ותושבים דוברי רוסית החיים בישראל – שהם 
כ-42% מכלל העולים ממדינות ברית המועצות לשעבר - אינם נחשפים לאמצעי התקשורת בשפה 
העברית.2 גם חלק ניכר מהעולים הצורכים תקשורת ישראלית בשפה העברית נחשפים במקביל 
מברית  חלק  שהיו  נוספות  ובמדינות  ברוסיה  או  בישראל  שמקורה  הרוסית  בשפה  לתקשורת 

המועצות.3 

1  "למ"ס - שנתון סטטיסטי לישראל – 2012", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים, 2012, עמ'  235.

2  על פי נתונים שנאספו ממקורות שונים על ידי אולגה וולפסון, ממשרד פרטיזן תקשורת שיווקית, המתמחה בפרסום וביחסי ציבור 

למגזר הרוסי. 
3  למחקרים על שורשיה של התקשורת הרוסית בישראל, התפתחותה ומאפייניה, ראו: דן כספי ונלי אליאס, "להיות כאן ולהרגיש 

שם: על התקשורת בשפה הרוסית בישראל", סוציולוגיה ישראלית, ב' 2 )2000(, עמ' 455-415.  
 Nelly Elias. and Fan Caspi.. "From Pravda to Vesty: The Russian Media Renaissance in Israel". In A. Epstein

 and Z. Khanin )eds.(, Every Seventh Israeli: Patterns of Social and Cultural Integration of the Russian-Speaking
.Immigrants . 2007: Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press. pp. 175-198
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בין מאפייניה העיקרים של מפת התקשורת ברוסית בישראל בשנת 2012:

בניגוד לתקשורת בעברית, שבה מספר מצומצם של שחקנים מובילים )ערוץ 2, ידיעות אחרונות, . 1
ישראל היום, קול ישראל, גלי צה"ל, Ynet, Walla(, מי שמבקש להגיע לנתח משמעותי של 

ציבור דוברי הרוסית חייב לעשות זאת תוך שימוש במגוון רחב של אמצעי תקשורת.
בתקשורת . 2 המקובלת  מזו  נמוכה  ברוסית  החדשות  ארגוני  במרבית  המקצועי  המיסוד  רמת 

סיקור  לתחומי  משובצים  אינם  הכתבים  ברוסית,  התקשורת  ארגוני  במרבית  בעברית. 
ספציפיים, ורבים מהם מסקרים במקביל נושאים רבים, או עוברים מתחום לתחום בהתאם 

לצרכים או לתחומי העניין שלהם.
בהיקף . 3 שימוש  עושים  אלא  מקורי,  חדשותי  תוכן  מספקים  אינם  התקשורת  מארגוני  חלק 

ניכר במידע המתורגם מאמצעי תקשורת ישראלים וזרים. במקרים מסוימים נעשית פעולה זו 
מתוך הסכמה ותוך אזכור ארגון התקשורת שממנו נלקח המידע, אך במקרים אחרים נעשית 
לדיונים  יוצרים  זכויות  הפרת  בדבר  טענות  הגיעו  מקרים  בכמה  חוקי.  בסיס  ללא  הפעולה 

משפטיים. 
העיתונאית . 4 באתיקה  מקובלים  כללים  יישום  היעדר  על  טענות  נשמעו  האחרונות  בשנים 

בכמה מארגוני התקשורת ברוסית. העיתונים ברוסית אינם חברים במוסדות כדוגמת מועצת 
העיתונות, ובדרך כלל הדיון בסוגיות אתיות אלה אינו מגיע לכלל דיון במוסדות המקצועיים 
של העיתונות הישראלית. לעתים הם משמשים נושא לתביעות משפטיות.4  כן נשמעו טענות 
בדבר היעדר פלורליזם וסובלנות במרבית אמצעי התקשורת ברוסית, בעיקר ביחס לערבים, 

הן אזרחי ישראל והן אחרים, המגיעים לעתים לכלל הסתה.5  
אינם . 5 המודפסת,  העיתונות  בתחום  ובראשונה  בראש  ברוסית,  התקשורת  אמצעי  מרבית 

נמצאים בשליטת אנשי  עולים ממדינות ברית המועצות לשעבר. הם  נמצאים בבעלותם של 
עסקים ישראלים שאינם יוצאי ברית המועצות לשעבר או בידי תאגידי תקשורת ישראלים. 
עבור בעלים אלה המניע להחזקת השליטה באמצעי התקשורת הוא עסקי בלבד, ואינו מיועד 

לקדם מטרות קהילתיות או תרבותיות.6 
נפוצה כי תהליכי הקליטה של העולים בישראל והשתלבותם בחברה תביא . 6 קיימת הערכה 

בתחום  ובראשונה  בראש  הרוסית,  בשפה  הישראלית  התקשורת  שדה  של  ניכר  לצמצום 
פחות  ב-2009   Cursorinfo.co.il באתר  שנערך  הסקר  נתוני  פי  על  המודפסת.  העיתונות 
עתיד,  יש  בישראל  הרוסית  שלתקשורת  מאמינים  לשעבר  המועצות  ברית  מיוצאי  ממחצית 
וכשליש מהנשאלים סבורים כי התקשורת הרוסית תיעלם כבר בעשור הקרוב.7 יש הרואים 
ביטוי לתהליך זה גם בשוק הפרסום, בין היתר בהחלטתו של משרד הפרסום הגדול בישראל 
"מאקן אריקסון" בראשית 2012 לסגור את המחלקה שעסקה בפרסום למגזר הרוסי.8 אולם 
הגדול  והיקפו  זה  מגזר  של  הייחודים  מאפייניו  כי  סבורים  הפרסום  בשוק  אחרים  גורמים 
יידרשו מערוצי תקשורת ופרסום לפנות לציבור העולים באופן נפרד מכלל הציבור הישראלי 
עוד שנים רבות. בסקר מקיף שנערך בשנת 2006 על ידי אלעזר לשם הובעה תמיכה משמעותית 

של העולים, כולל צעירים, בהמשך קיומם ובחשיבותם של אמצעי תקשורת בשפה הרוסית.9

 4  תומר גנון, יניב מגל, יניב פוהרילס, "שיטת הבורשט", גלובס, 18.8.2009 

.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000490992
5  אתר "המטה למאבק בגזענות בישראל", www.fightracism.org/Article.asp?aid=392  אוחזר ב-26.3.2013. 

6  אלק אפשטיין, "עיתונות כתובה בשפה הרוסית בישראל וסיבות לדעיכתה", בתוך ס.ליסיצה וי. בוקק-כהן )עורכות( משורשי העבר 

לניצני המחר – התערותם של עולי חבר העמים בישראל בשנות האלפיים, אריאל, 2012, עמ' 220.
7  מצוטט על ידי אלק אפשטיין, "עיתונות כתובה בשפה הרוסית בישראל וסיבות לדעיכתה", בתוך ס.ליסיצה וי. בוקק-כהן )עורכות( 

משורשי העבר לניצני המחר – התערותם של עולי חבר העמים בישראל בשנות האלפיים, אריאל, 2012. עמ' 222.
8  עם זאת, יש הרואים בהחלטה לסגור את המחלקה בעיקר תוצאה של הסכסוך של משרד הפרסום עם ערוץ 9. משה בנימין, "אילן 

שילוח מוותר על הרוסים: הסכסוך עם ערוץ 9 מוביל לסגירת המחלקה הרוסית", אייס, 9.1.2012. 
.www.ice.co.il/article/view/300207

9  אלעזר לשם, "נושא במוקד: 20 שנה לעלייה מברית המועצות לשעבר", הד האולפן החדש )96(, 2010. 

cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8CA589EB-0DB7-4D55-B788-B4135F26FAA5/109843/1NOSSEBAMOKED.pdf
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טלוויזיה

השחקן המרכזי בזירת הטלוויזיה בישראל בשפה הרוסית הוא "ישראל פלוס", המוכר יותר כערוץ 
9, שהחל בשידוריו בשנת 2002, על פי זיכיון לערוץ ייעודי שקיבל מהמועצה לשידורי כבלים ולוויין 
בקיץ  ועוד.  מיובאות   סדרות  ספורט,  בידור,  תכניות  חדשות,  משדר  הערוץ  התקשורת.  במשרד 
2012 זכה הערוץ לשיעורי צפייה גבוהים בעת שידורי משחקי היורו בכדורגל, ובראשם 18.7 אחוז 

למשחק הכדורגל בין ספרד לפורטוגל.
 

ב-2012 מתחו ראשי הערוץ ביקורת על הוועדה למדרוג שידורי הטלוויזיה, בטענה כי בשל כשל 
מקצועי נתוני הרייטינג שמפרסמת הוועדה אינם תואמים את שיעורי הצפייה האמיתיים בקרב 
זו  אך  המשפט,  לבית  תביעה   2012 בדצמבר  זה  בעניין  הגישה  אף   9 ערוץ  הנהלת  רוסית.  דוברי 
נמשכה בראשית 2013, בהמתנה לתוצאות בדיקה שיערוך מומחה באשר להרכב המדגם שמשמש 

את ועדת המדרוג.
 

בשנים  ספג  לבייב,  לב  העסקים  איש  שבשליטת  טלקנאל"  "וש  חברת  ידי  על  המופעל  הערוץ, 
האחרונות הפסדים, וסיים את 2011 בגרעון של 96 מיליון ₪. בעלי הערוץ חיפשו במהלך 2012 שותף 
שירכוש חלק מהחברה, ובראשית 2013 מכרו לבייב וחברת אפריקה ישראל 48% מחלקם בערוץ 9 

לקבוצת משקיעים בראשותו של אלכסנדר לווין, תמורת סכום המוערך ב-10 מיליון דולר.10
  

אך ערוץ זה הוא רק שחקן אחד בזירת הטלוויזיה הרב-ערוצית, שכן במגזר הרוסי יש צפייה רבה 
בערוצים המשדרים ממדינות ברית המועצות, ונקלטים, בין היתר, באמצעות צלחות. חלק אחר 
וייחודו  והכבלים הישראלים. כדי להבין את היקפו  זו מתבצע באמצעות ערוצי הלוויין  מצפייה 
של המגזר הרוסי יש לציין כי חברת הטלוויזיה בלוויין "יס", הגדירה אותו כיעד אסטרטגי מיד 
עם הקמתה בשנת 2000. ערוצי הבית של החברה דובבו ברוסית, הוקם ערוץ מקור ברוסית "יס 
רדוגה", ששידר הפקות ישראליות ברוסית, וגם מערך שירות הלקוחות אויש באופן שיוכל לתת 
מכלל  כ-25%  הרוסית  דובר  הציבור  היווה   2012 בשנת  הערכה,  פי  על  זו.  בשפה  ללקוחות  מענה 
מנויי "יס".11 גם חברת שידורי הטלוויזיה בכבלים "הוט" הרחיבה ב-2012 את מספר ערוצי התוכן 
דובר  הציבור  לדרישת  היענות  מתוך  נעשה  הצעד   ."RU 100%" השם  תחת  שמותגו  ברוסית, 
הרוסית "לצפות בתכנים תרבותיים המופקים ברוסיה". עוד קודם לכן הפעילה החברה את שירות 

HOT VOD RUSSIAN , הכולל 1,500 שעות תוכן ברוסית.12 

רדיו

רדיו  היא  ברוסית,  הרדיו  מאזיני  בקרב  האזנה  בשיעורי  ניכר,  בשיעור  המובילה,  הרדיו  תחנת 
רק"ע, הפועל במסגרת רשות השידור – קול ישראל. 77% אחוז ממאזיני הרדיו ברוסית כיוונו את 
מקלטיהם לתחנה זו. 67.8% מכלל המאזינים לתחנה הם בעלי השכלה אקדמית. רדיו רק"ע זוכה 
לשיעור ההאזנה הגבוה ביותר בקרב בני 55 עד 64 - 24.1%, בגילאי 54-45 מאזינים לו 17%, מבני 

44-35 מאזינים לו 15.4% ואילו בקרב בני 34-25 רק 13.7.9%  

10  לי-אור אברבך, "לב לבייב מוכר מחצית מערוץ 9 תמורת כ-10 מיליון דולר", גלובס, 10.2.2013,

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000820857    אוחזר 23.3.2013.
11  לי-אור אברבך, "הקרב על המגזר: הוט ו-yes נלחמות על הצופים דוברי הרוסית", גלובס, 30.3.2012, 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000737514    אוחזר 20.3.2012.
12  לי-אור אברבך, "מהלך אסטרטגי חדש של הוט: משיקה 10 ערוצים רוסיים חדשים", גלובס, 11.3.2012, 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000732089.  אוחזר 20.2.2013.
13  מצגת שיווקית שמ"פ/קול ישראל. 
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זו היא "פרבויה רדיו", המשדרת מוזיקה רוסית ואחרת, תכניות  תחנה ישראלית אחרת בשפה 
ברוסית  הרדיו  צרכני  מכלל  אחוזים   50 עד  כ-40  הערכות,  פי  על  ובידור.  חדשות  אקטואליה, 
צעירים.  מהם  רבים  בישראל,  הרוסים"  של  "הגלגלצ  אותה  המגדירים  ויש  זו,  לתחנה  מאזינים 
התחנה, הנמצאת בבעלות קבוצת רדיוס, פועלת מאז 2001 במסגרת "רדיו לב המדינה" ברישוי 
ובפיקוח הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. האישור להפעלתה במשך חלק משעות היום על אחד 
בין היתר, כדי להתמודד עם תחנות רדיו פיראטיות ברוסית,14  ניתן,  מתדרי "רדיו לב המדינה" 
ולענות על צרכי הציבור דובר הרוסית. אולפני התחנה ממוקמים בראשון לציון, ושידוריה נקלטים 

 .89.1FM מגוש דן עד חדרה בתדר
 

עיתונות מודפסת

עיתונות בשפה  נרחב של  בישראל שוק  הנרחבת מברית המועצות התפתח  העלייה  מאז ראשית 
הרוסית, הכולל יומונים, שבועונים וכתבי עת. שיא פעילותה של העיתונות היה בשנות ה-90, עת 
הופיעו בישראל ארבעה יומונים, מהם נותר כיום אחד בלבד. כמו העיתונות המודפסת בעברית, 
מפרסום.  בהכנסות  וכן  בתפוצה  משמעותית  מירידה  האחרונות  בשנים  סובלת  הרוסית  זו  גם 
למרות זאת, גם בשנת 2012 התאפיין שוק זה במגוון רחב של עיתונים, הנחלקים בדרך כלל לשתי 

קטגוריות: עיתונים ארציים בתשלום ורשתות של מקומונים, המחולקים חינם. 

בתחום העיתונות הארצית בולט היומון היחיד ברוסית "וסטי", הנמצא בבעלות קבוצת "ידיעות 
אחרונות". "וסטי" מגדיר עצמו כ"עיתון ישראלי ברוסית", כדי להדגיש את הקשר ההדוק שלו 
להוויה הישראלית.15 העיתון מופיע חמש פעמים בשבוע, תוך שימת דגש בעיקר על מהדורת סוף 
ומוספים  שבועי  מגזין  גם  וכוללת  חמישי,  בימי  אור  הרואה  הגדול"(,  "העיתון  )המכונה  השבוע 
במגוון רחב של נושאים. אחת לחודש מצורף לעיתון מגזין הנשים "שארם", הנחשב לאחד ממוקדי 

ההכנסה החשובים של העיתון מפרסום. 

הרוסית  בשפה  היומון  את  עזבה  עיתונאים  שקבוצת  לאחר  הוקם   ,1992 מאז  המופיע  העיתון, 
"ורמיה" שהיה בבעלות "מעריב". העיתון אינו מפרסם נתונים מעודכנים, אך על פי הערכות בענף 
ו-60,000-40,000  הפרסום עמדה תפוצתו ב-2012 על כ-20,000 עותקים בימים ראשון עד רביעי, 
ירידה  בעיתון ככל הנראה בשל  במהדורת סוף השבוע.16 בעשור הקודם צומצם מספר הכתבים 
בהכנסות. העיתון מוציא לאור גם מהדורות מקומיות. בפנייה למפרסמים מאפיין "וסטי" את קהל 
קוראיו כמשתייכים למעמד הבינוני גבוה בקרב דוברי הרוסית. הקו הפוליטי של העיתון מתאפיין 

בדרך כלל בנטייה ברורה לתמיכה בעמדות הימין.17

אלי  עיתוני  מקבוצת  ואקטואליה  חדשות  שבועון  נידלי",  "נובוסטי   – האחרים  העיתונים  בין 
שהוקם  "נובוסטי",  הבוגרת.  הרוסית  האוכלוסייה  בקרב  בעיקר  רבה  לפופולריות  הזוכה  עזור, 
ב-1989, היה אחד העיתונים הראשונים שהוקמו בהגיע גם העלייה מברית המועצות, ובמשך שנים 
אחדות אף הופיע כיומון.18 תפוצתו מוערכת בכ-20,000 עותקים בשבוע. הקבוצה מוציאה לאור גם 
שבועונים וירחונים בשפה הרוסית. ביניהם השבועון "אכו", שתכניו מבוססים בעיקר על לקטים 
של כתבות מעיתונים פופולאריים ברוסיה, ו"לוץ", שאף הוא מביא לקטים של כתבות מעיתונים 

14  על תופעת הרדיו הפיראטי ברוסית ראו: יחיאל לימור וחנן נוה, "הרדיו הפיראטי בישראל", חיפה, 2007, עמ' 148-147.  

vesti.co.il - 15  אתר העיתון

16  ראיון עם אולגה וולפסון, "פרטיזן", 25.2.2013.

.www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7739  ,"17  אתר "אנשים

.www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7778   ,"18  אתר "אנשים
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בעולם )במתכונת המוכרת בחו"ל, שזכתה לפופולאריות רבה בארצות הברית ובמדינות נוספות 
בזכות המגזין Reader's Digest( המצורף לעיתון "ג'רוסלם פוסט", הנמצא אף הוא בבעלותו של 

עזור, במהדורה רוסית.

ע.ש.ר.  חברת  בבעלות  הוא  "גלובוס"  "גלובוס".  והאקטואליה  החדשות  שבועון  הוא  נוסף  עיתון 
עיתונות רוסית בשליטתו של אילן כפיר. העיתון מופיע מדי יום שני בשבוע ומצורף אליו העיתון 
העיתונות  משרידי  לאחד  הנחשב  החדש"(,  )"העיתון  גאזטה"  "נוביה  במוסקבה  שמופיע  הרוסי 
בכ-22,000  מוערכת  תפוצתו  פוטין.  ולדימיר  הנשיא  של  משטרו  נגד  ברוסיה  האופוזיציונית 
גלובוס", שבועון ספורט הרואה  עותקים.19 מאז 2005 החברה מוציאה במקביל גם את "ספורט 
על לקטים של כתבות  בעיקר  שונים המתבססים  מגזינים  אור  רואים  כן  כמו  בימי חמישי.  אור 

ממקורות אחרים. 

לצד עיתונים אלה מופיעים בישראל מספר רב של כתבי עת ומגזינים, בהם, לדוגמה, מגזין הלייף 
המגזר  לאנשי  בעיקר  ומיועד  כרומו,  במהדרות  המודפס  תל-אביב",  מוסקבה   – "מ.ת.ל  סטייל 
העסקי ול"אוליגרכים" רוסים. בזירת העיתונות המקומית פועלות בישראל מספר רשתות, בהן 
רשת "ספוטניק", שמקומוניה מחולקים בצפון, במרכז ובדרום; "אפוכה", הפעילה בעיקר בגוש דן 

ובשרון, "מבט", שמקומוניה מתפרסמים בעיקר באזור המרכז ועוד. 

אינטרנט

המחקר החלוצי שערכו החוקרות נלי אליאס ומרינה זלצר-שורר על העיתונות המקוונת ברוסית 
בישראל, הגדיר את העשור הראשון של המאה ה-21 כ"עשור של האינטרנט" בתקשורת הרוסית.20 
הגדרה זו תקפה גם לעשור הנוכחי, נוכח ההיקף והמגוון הרחבים של אתרים ישראלים ברוסית. 
לתקשורת החדשה יש משמעות חברתית רבה, שכן היא מעניקה מענה לקהילת מהגרים המבקשת 
לקיים קשר עם ארץ המוצא ותרבותה ובמקביל עם ההוויה הישראלית. פעילות האינטרנט ברוסית 

כוללת מספר רב של אתרים ופורטלים, לצד שימוש נרחב ברשתות החברתיות, בבלוגים ועוד.21 

ניוז.רו  הוא  אליו  הגלישה  היקף  מבחינת  המוביל  כאתר  המסתמן  הרוסי  האינטרנט  אתר 
ההון  איל  NEWSru שבבעלות  קבוצת אתרי  של  הישראלית  )NEWSru.co.il(, שהוא השלוחה 
על  דגש  מושם  ב-2005,  לפעול  שהחל  באתר,  "מעריב".  מבעלי  בעבר  שהיה  גוסינסקי,  ולדימיר 
נושאים מדיניים, פוליטיים וכלכליים, והוא מהווה גם את אתר הבית של רשת הטלוויזיה ברוסית 

RTVi שבבעלות גוסינסקי. לאתר כ-90,000 גולשים ייחודיים ביום. 

ברשת  המציג   ,)Zman.com( זמן.קום  בטלוויזיה,   9 ערוץ  אתר  הם  נוספים  מרכזיים  אתרים 
בעיקר תכנים של כתבי הערוץ, ואף משדר את מהדורות הערוץ בשפה הרוסית בשידור חי. מיגניוז 
  )cursorinfo.co.il( בבעלות איל ההון היהודי ואדים רבינוביץ'; וקורסוראינפו )MIGnews.com(
בבעלות איש העסקים אנטולי מוטקין.  לכל אחד מאתרים אלה מגיעים מדי יום כ-50,000 גולשים 
ייחודיים. אתר נוסף שהתנועה בו נמוכה יותר, הוא IzRuse הכולל לא רק דיווחים שוטפים אלא 

19  ריאיון עם אולגה וולפסון, "פרטיזן", 25.2.2013.

20  נלי אליאס ומרינה זלצר שורר, "לגלוש ללא גבולות – העיתונות המקוונת של מהגרים מחבר העמים לישראל", בתוך: עיתונות 

דוט.קום - העיתונות המקוונת בישראל, עורכת: תהילה שוורץ אלטשולר, ירושלים, 2007, עמ' 176-147.
21  מרבית הנתונים על האתרים והפורטלים נמסרו על ידי אולגה וולפסון, "פרטיזן", 25.2.2013, וכן מיה אפשטיין, "חמישה אתרי 

חדשות, שלושה פורטלים ופלטפורמת בלוגים", דה מארקר, 6.2.2013  
.www.themarker.com/advertising/1.1923456
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גם מפרסם תחקירים בנושאים שונים. לצד אלה פעילים מספר רב של אתרים המוקדשים לכל 
גידול  חינוך,  הכרויות,  ספורט,  צרכנות,  תרבות,  בידור,  כולל  הרוסית,  דוברי  קהילת  של  צרכיה 

ילדים ועוד. 

זהב.רו  הוא  שבהם  והוותיק  הגדול  ברוסית.  מרכזיים  פורטלים  שלושה  גם  פועלים  בישראל 
)Zahav.ru(  שנרכש על ידי קבוצת וואלה ב-2011, ומעלה בעיקר קישורים לאתרי חדשות ברוסית. 
הפורטל ישראלאינפו.רו )israelinfo.ru( ישראלאינפו מתמקד בעיקר בנושאי צרכנות. פורטל נוסף 

הוא  ישרא.קום.

על פי סקרים שנערכו בשנים האחרונות, קרוב ל-100% מכלל בני הנוער דוברי הרוסית בגילאי 15 
עד 17 פעילים ברשתות חברתיות. לצד פייסבוק ניכרת פעילות גבוהה ברשתות חברתיות רוסיות, 
בהן ODNOKLASSNIKI  ו-VKONTAKTE. בתחום הבלוגים בולטת בעיקר זירת "בטינוק", 
ברמה  לדיונים  לבמה  גם  נחשב  "בטינוק"  נושאים.  של  רחב  במגוון  בלוגים  מתפרסמים  שבה 

אינטלקטואלית גבוהה. 


