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צילום: אורי פלג בתקופתי ב"מוסף הארץ" שודרגתי 
ל"חמוד שלי"(. היחצנים, עם של בעלי 
אינטרס ברור וחד משמעי ששוחים בים 
שבו חיים גם דגים ספקניים ומורכבים, 
מנסים תמיד להבין איך תיראה הכתבה 
שאתה עובד עליה ורק אחרי שיבינו 
לאן הרוח נושבת יחליטו האם לאפשר 
לך גישה ללקוח שלהם. יש בזה היגיון 
מצדם, כי קליינט כמו מנכ"ל איקאה, 
למשל, יסכים בשמחה להתראיין לכתבה 
על ניהול מודרני בישראל של שנת 2012 
אבל יברח כמו מאש מכתבה שתעסוק 
במנגנונים הפסיכולוגיים שתאגידי ענק 
מפעילים על עובדיהם כדי לגרום להם 
לצייתנות. אלא שלהתענין על מה בדיוק 
הכתבה זה דבר אחד, ולשאול "מה המטרה 
של הכתבה?" זו שאלה אחרת ומקוממת 

הרבה יותר.
לכתבות, בניגוד לקמפיין יח"צ, אין 
מטרה. זה בדיוק הקטע שלהן. לטקסט לא 
אמורה להיות מטרה, מלבד, אולי, יצירת 
הרהור בתודעת הקורא. כשהיחצנים 
שואלים אותי שאלה זו, הם בעצם מחילים 
בכוח את השפה שלהם על המקצוע 
 שלי, ואני רואה בזה אקט אגרסיבי. 

 אני מרבה לקרוא טוקבקים לכתבות 
וטורים שאני כותב. אני לא נעלב או 
נפגע מטוקבקים רעים שמנסים לבזות 
אותי ובעיקר מתלהב ומוחמא מהעובדה 
שאנשים מצאו לנכון לטקבק דווקא 
לטקסט שאני כתבתי. בשנים האחרונות 
אני נתקל במשפט שמופיע ביותר ויותר 
טוקבקים, ומדמיין אותו נהגה במוחו 
של המטקבק בנימה שמשלבת טרוניה 
ונזיפה. המשפט הוא: "מה המטרה של 
הכתבה הזו?", כשלפני המילה "מה" 
מגיעה לא פעם הדרישה "מישהו יכול 
להסביר לי", ואחרי המילה "כתבה" יופיעו 
לרוב שמות תואר מגמדים ומעליבים.

האזכור התכוף של המשפט הזה תפס 
אותי כי אלה אותן המילים בדיוק שאני 
שומע כבר שנים מחברי חוליה אחרים 
בשרשרת המזון של התקשורת בישראל, 
היחצנים. אי אפשר להיות עיתונאי בלי 
להיות בקשר עם עשרות יחצנים, שאת 
חלקם אתה מכיר ברמה האישית ממש, 
וכמה מהם אפילו קוראים לך בשמות 
חיבה שמתחזקים ככל שכלי התקשורת 
בו אתה כותב חשוב יותר )כשכתבתי 
ב"העיר" ת"א הייתי רק "יקירי", ואילו 

"רוצה לקדם את..."
הקהל הישראלי, בעקבות התנהלות התקשורת, אימץ 

לחלוטין את הקוד של היחצנים לפיו כל כתבה משרתת 

אינטרס. "תוכן", שם כללי למילים שיכולות למלא 

שטח כלשהו בעיתון או באתר, החליף את הסוגות 

העיתונאיות השונות. היחצנות ניצחה את העיתונות
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המטרה של 
תוכן, להבדיל 

מכתבה או טור, 
היא להשתלב 

בגבולות הגזרה 
שהאילוצים 
הוויזואליים 

מגדירים לו. אם 
כתבה היא רצף 

מילים שנועדו 
להעביר רעיון, 

אזי תוכן הוא 
רצף מילים 

שנועדו לתפוס 
שטח

הולכת ומצטמצמת. התוכנית "טי.אל.וי", 
ריאליטי שמלווה צעירים מהפריפריה 
בצעדיהם הראשונים בעולם התקשורת 
התל אביבי, מהווה המחשה מצוינת 
למגמה זו. הג'ובים שבהם התנסו הצעירים 
בתוכנית היו ביח"צ, בהפקת תכנית רדיו 
ובעריכת ראיונות עם מפורסמים עבור 
חדשות הבידור. אף אחד מאלה אינו תפקיד 
עיתונאי, מה שלא מנע מהפרומואים 
לקדם את התכנית כריאליטי שמלווה 4 
צעירים שחולמים להצליח ב"תקשורת". 
אני עיתונאי מזה עשור, החל מיום שחרורי 
מצה"ל ב-2002. מאז שפוטרתי ממעריב 
לפני 3 חודשים, שם שימשתי ככתב קולנוע 
של מוסף התרבות "ז'ורנל", מכרים וקרובי 
משפחה שאינם עיתונאים מרבים לשאול 
אותי "איך זה שקשה למצוא עבודה בתחום 
הרבה אתרים?",  כך  כל  יש  שלי אם 
ומסיימים בקביעה ש"באינטרנט בטוח 
צריך כתבים". אני מסביר להם שנכון, 
אכן יש הרבה אתרים ולא מעט אנשים 
שכותבים עבורם, אבל חלק ניכר מהם 
אינו עובד מן המניין אלא פרילאנס, מה 
שאומר כסף על הפנים, הלנת שכר קבועה 
)שוטף פלוס 30 זה כמעט סטנדרט( ואפס 
תנאים )לשם המחשה - אם אכתוב כל 
שבוע כתבה כפרילאנס למוסף הארץ, 
ארוויח אותו סכום כמו דמי האבטלה שאני 
מקבל. ואף אחד לא מסוגל לעמוד ב-4 

כתבות למוסף כלשהו בחודש(. 
אלא שמעבר לאופן ההעסקה, אני מתקשה 
להסביר למתעניינים בעתידי העיתונאי 
שלמרות ששוק התקשורת מתרחב במידה 
מסוימת, עדיין אין קונה לסחורה שלי. אתרי 
האינטרנט הקיימים והחדשים מחפשים 
יצרני תוכן ולא עיתונאים, כשדעתנות 
ושאיפה לטקסטים שישנו משהו במדינה 
- ולפעמים אפילו ירגיז אנשים חזקים - 
מרתיעות את חלק מהעורכים. אני אומנם 
לא מרבה להתלונן על כמות המילים 
שמקצים לי, יחסית זורם עם כותרות 
וכמעט שלא מתערב בכותרות המשנה, 
אבל יש לי כלל אחד חשוב: לכתבות, 
הטורים והראיונות שאני מייצר אין מטרה. 
הם לא משרתים דבר מלבד הרצון להציג 
את האמת כפי שאני רואה אותה ולטעון 
משהו על העולם. עם הזמן הפך הכלל 
הזה מאג'נדה לגיטימית לצרה צרורה.///

ההאחדה הזו מעידה על האופן שבו השיח 
תופס את הטקסט העיתונאי, זה שלא משנה 
אם הוא דעתני או עובדתי או צבעוני או 
יבש. העיקר שיתקיים. התכונה היחידה 
של טקסט עיתונאי שעדיין זוכה לייצוג 
משלה בדמות מילה נפרדת היא אורכו. 
טקסט טוב, או בעצם "תוכן" טוב, הוא 
לא ארוך מדי, אבל גם לא קצר מדי כי זה 
כבר פדיחה. 600 מילה, שזו כמות המילים 
שקראתם עד כה בטקסט הזה, נחשבות 
בימינו לטקסט ארוך. באתרי באינטרנט 
ישראלים כמעט לא תמצאו טקסטים 
ארוכים מ-600 מילה, אולי 800, וגם זה 
רק אם באותו היום האדמה רעדה ויוסף 
סידר הביא אוסקר )כותרת אפשרית: 

"סידר לנו רעש"(.
המטרה של תוכן, להבדיל מכתבה או 
טור, היא להשתלב בגבולות הגזרה 
שהאילוצים הוויזואליים מגדירים לו. 
במילים אחרות, שניתן יהיה ליצוק אותו 
כמו שהוא, מבלי לקצר, לחלל שהשאיר 
המעצב הגרפי באמצע העמוד או המסך. 
אם התוכן הוא כתבה אז יש לו תלונות 
)למשל "צריך עוד מקום, יש לי הרבה 
ציטוטים"(, אם הוא טור אישי אז יש 
לו תנאים )"אני לא מוכן שתהיה כותרת 
מתחכמת לטקסט שאני חתום עליו"( ואם 
מדובר בתחקיר אז דרישות )"אני דורש 
שהתגובה של משרד רוה"מ לא תופיע 
בכותרת משנה"(. תוכן, לעומת זאת, 
לא פוצה את הפה. אם כתבה היא רצף 
מילים שנועדו להעביר רעיון, אזי תוכן 
הוא רצף מילים שנועדו לתפוס שטח.

ברגע ש"תוכן" החליף את כל המילים 
האחרות שמתארות סוגי טקסטים )גם 
דווח קולי ברדיו, כתבה ב"עובדה" ומונולוג 
של רביב דרוקר ב"המקור" הם טקסטים(, 
פתאום המרחק בין קלמן ליבסקינד ממעריב 
וקותי מהאח הגדול אינו גדול כל כך. שניהם 
נוהגים לראיין אנשים מפורסמים, שמם 
של שניהם מופיע הרבה בגוגל ושניהם 
"ספקי תוכן". ליבסקינד אינו עוד עיתונאי 
וקותי אינו עוד בוגר ריאליטי. שניהם כעת 

"עובדים בתקשורת".
היום שבו העיתונות ויתרה על שמה 
והסכימה להיכנס תחת יריעת ה"תקשורת" 
הוא היום בו ההבדל בין יחצן לתחקירן 
הפך ממהותי לכמותי, כשגם הכמות 

 זה כמו שבראיון עם חוקר מוח חשוב 
אתעקש לדעת מה הדד־ליין של המחקר שלו, 
כאילו אפשר לעבוד עם דד־ליין כשאתה 
 מנסה לגלות איך המוח האנושי עובד. 
לכן, בתשובה לשאלה "מה המטרה של 
הכתבה?" אני לרוב עונה בהתחכמות: 
"לחולל שינוי תודעתי בציבור בישראל", 
אפילו אם מדובר בטקסט על לייף־סטייל 
או בטור על הכדורסל הישראלי. ליחצנים 
שמקשים ואומרים "אני לא מבין, שינוי 
של מה?", אני פשוט משיב: "או במילים 
פשוטות - להפיל את ביבי". זה לרוב 

משתיק אותם. 
הטוקבקיסטים, אם כן, אימצו את השפה 
של היחצנים והתחילו גם הם לתהות 
"מה המטרה של הכתבה". לדעתי זה 
המושג  את  תופס  שהציבור  מלמד 
"טקסט" ככלי שאמור לשרת מטרה, 
לרוב מסחרית. למעשה זה ממש מתבקש. 
2, קורא  אדם מן הישוב שרואה ערוץ 
"וואי־נט" ו"וואלה!" ובסופ"שים קונה 
"ידיעות אחרונות" או "ישראל היום" 
נחשף לתוכן יחצני לעתים קרובות הרבה 
יותר משהוא נחשף לטקסטים עיתונאיים 
כנים ומושקעים. הכניעה של התקשורת 
ליח"צ כה מוחלטת שאפילו "מוסף 
הארץ", שיש המחשיבים אותו לספינת 
הדגל של איכות והעמקה העיתונאית, 
מקדיש מדור נרחב מדי שישי לראיון 
עם מפורסם כלשהו, כשהביטוי "רוצה 
לקדם את..." מופיע דרך קבע בכותרת 
המשנה שלו. בכך למעשה מודה המוסף 
ששיטת היח"צ ניצחה, וכל שנותר לו זה 
להכיר בכך פומבית באופן מודע ואירוני. 

התוכן מנצח את התוכן
התפיסה לפיה לטקסט עיתונאי יש מטרה 
שהוא משרת הופכת אותו סופית לכלי, 
להבדיל ממטרה בפני עצמה, כפי שהוא 
אמור להיות לדעתי. במובן הזה, מענין 
להתעכב על נדבך נוסף בטרמינולוגיה 
התקשורתית העכשווית והוא המילה 
"תוכן". מתישהו, אולי עם עליית האינטרנט 
אבל לאו דווקא באשמתו, הוחלפו המילים 
"כתבה", "טור", "פרשנות", "טקסט צבע" 
וכל שאר הז'אנרים ותתי הז'אנרים של 
"תוכן".  במילה  העיתונאית  הכתיבה 
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