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כיצד סוקרת התקשורת את הדת היהודית? מה התרומה של התקשורת
בהבניית הזהות הדתית של הקהל? כיצד מתפתחת תקשורת ייעודית
לציבור החרדי? מה יחס ההלכה לתקשורת? אלה מקצת מהשאלות הנדונות
בספר החדש של יואל כהJews and the Media: Religion and Israel's ,
 .Mediaיחסי דת ומדינה ומקומ של הדת ושל הציבור הדתי בחברה
הישראלית ה נושאי שמעסיקי את החברה הישראלית שני רבות.
לסוגיות אלה יש השלכות פוליטיות ותרבותיות מרחיקות לכת בתחומי
שוני ,וביניה ביחס לתקשורת .ע זאת ,על א חשיבות הנושא ,הוא לא
זכה עד כה לתשומת לב מחקרית ראויה .רק בעשור האחרו החלו חוקרי
מי מדליָו) 24 ,יהדות ,ישראליות ורבתרבותיות( ,תשע"ג
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לבחו היבטי שוני של סוגיית דת ותקשורת .בהתא לכ התפרסמו
מחקרי שעסקו בדפוסי ההתקבלות ובהרגלי צריכת תקשורת בעיקר בקרב
נשי חרדיות )נריה בשחר ;2008 ,לבאו ונריה בשחרLivio ;2009 ,
 .(& Tenenboim, 2007; Gabel, 2011מחקר אחר בח את השיח
בתקשורת החרדית והתרכז בשיח הצניעות כמרכיב מרכזי בתרבות החרדית
)נריהב שחר .(2011 ,מאמרי מוקדמי יותר סרטטו את השורשי
ההיסטוריי של העיתונות החרדית )סופר ;2002 ,פרידמ (1998 ,את
הייחודיות של השיח בעיתונות החרדית )קפל ;2000 ,קפל .(2007 ,סוגיה
נוספת שנידונה במחקר היא יחס הקהילה הדתית לתקשורת החילונית בכלל
)קפל ובלונדהי ;1998 ,צרפתי ובלייס(Campbell, 2011 ;2002 ,
ולטכנולוגיה בפרט )ברזילי וברזילינהו.(2006 ,
הספר של יואל כהGod, Jews and the Media: Religion and ,
 ,Israel's Mediaעניינו ביחסי הגומלי בי הדת היהודית ,הציבור הדתי
והתקשורת כנושא חשוב ורלוונטי לחברה הישראלית ה מטעמי
אידאולוגייתרבותיי ה מטעמי סוציולוגיי ופוליטיי .במישור
האידאולוגיתרבותי יהדות היא מערכת ערכית המתייחסת לכל ההיבטי
של חיי הפרט והחברה ,ובהקשר זה היהדות דנה ג בסוגיות הקשורות
בתקשורת .במישור הסוציולוגיפוליטי הקהילה הדתית בישראל ,הכוללת
בתוכה זרמי שוני ויש לה נציגי בכנסת ובממשלה ,מהווה פלח
משמעותי בחברה הישראלית המטביעה את חותמה עליה .ע זאת ,על א
חשיבותה של סוגיית יחסי הגומלי בי יהדות ובי תקשורת ,עד כה לא
נעשה ניסיו כולל להתמודד ע הנושא על כל היבטיו .על כ ראוי הספר
לשבחי.
בתחילת הספר מציע הכותב לדמיי סיטואציה שבה אלוהי מבקש
להעביר מסרי לע היהודי דווקא באמצעות הטלוויזיה הישראלית .פתיח
זה מאפשר לכה להתחקות אחר הממד התקשורתי של היחסי בי הע
לאל כפי שה באי לידי ביטוי במקורות .הקורא מתוודע אל העיסוק
האינטנסיבי של הטקסט המקראי בתקשורת הבלתי אמצעית והמתווכת בי
האל לעמו .לפיכ כבר בעמודי הראשוני של הספר מתגלה האופי
הדואלי שלו :מצד אחד ,הספר עוסק בסיקור הדת והציבור הדתי בתקשורת
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ומסרטט את מפת התקשורת הדתית ,ומצד שני ,הוא בוח את יחס היהדות
לסוגיות שונות הקשורות בתקשורת שהעלו דיוני ומחלוקות הלכתיי,
כגו לשו הרע או הלגיטימיות של פרסו בתקשורת .הספר מסרטט אפוא
את יחסי הגומלי בי התקשורת ובי היהדות כמערכת מורכבת
ורבממדית .לעתי הדגש מוש על היבטי תקשורתיי ,לרבות ייצוג
חרדי בתקשורת ,התפתחות כלי תקשורת ייחודיי לקהילה או סיקור
נושאי הקשורי לתחו הדתי .מנגד ,לעתי כה מדגיש את הדיו
ההלכתי בנושאי שקשורי בתפקוד היומיומי של התקשורת ,ואופי הדיו
משתנה.
הספר נחלק לכמה חלקי ,וכל אחד מה בוח היבט ייחודי .החלק
הראשו עוסק תהלי המדיאטיזציה של היהדות ,או במילי אחרות מה
מקומה של התקשורת במקורות היהודיי .בהקשר זה כה מסרטט את
הבסיס התאורטי שמנחה אותו בספר ומעלה נקודה מעניינת שלא נדונה
בספרות המחקרית ,והיא חשיבות התקשורת בטקסט התנ"כי ובהלכה .כה
מסב את תשומת לבו של הקורא אל הפעולות התקשורתיות המופיעות
בטקסט המקראי ,כגו השימוש שעושה האל באנשי שוני במטרה
להעביר מסרי לע היהודי .בחלק זה נדונה סוגיה מרכזית המהווה את
חוט השני בספר כולו ,קרי יחסי הגומלי בי דת ובי תקשורת וההשפעות
ההדדיות ביניה .בהקשרי אלה מציג כה פסיקות של רבני בנושאי
הקשורי בתקשורת ,כגו צניעות ,לשו הרע ופרסו.
בחלק השני מתייחס כה לסיקור הדת בתקשורת החילונית ,לרבות
מערכת השיקולי ההופכת את הדת ואת הקהילה הדתית לגווניה לנושאי
חדשותיי הזוכי לתשומת לב רבה מצד אמצעי התקשורת החילוניי .כה
מציי כי העיסוק בדתיי בתקשורת איננו פרופורציונלי למשקל הקהילה.
נושא נוס שנדו בחלק זה הוא צמיחת אמצעי תקשורת דתיי וחרדיי
והדילמות המקצועיות והאתיות המלוות אות .כמו כ כה מתאר תהלי
שהוביל להשתתפות הולכת וגוברת של עיתונאי דתיי בכלי תקשורת
חילוניי .נוס לכ פורס הכותב סדרה של סוגיות שעוסקות בסיקור
קהילות דתיות בתקשורת ,לרבות עימותי ע הרוב החילוני.
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החלק השלישי בספר עוסק בסוגיות עכשוויות ,והראשו שבה הוא
היחס של הקהילה הדתית לאינטרנט ולדילמות שהוא מעורר או העיסוק
ההלכתי בפרסו.
בסו הספר מופיעה רשימה ביבליוגרפית עשירה ועדכנית ,ואי ספק
שמי שירצה לחקור בתחו זה יוכל להיעזר בה.
הספר של כה הוא חדשני בניסיו לדו בנושא סבו זה מזוויות שונות,
ה מהפ האקדמי של חקר התקשורת ה מהפ ההלכתי .לפיכ לעתי הוא
חוקר תקשורת בעזרת כלי המקובלי בתחו ,כמו ניתוח טקסטי או
ראיונות ,ולעתי הוא הופ לחוקר ההלכה .הניסיו לעסוק בנושא מזוויות
שונות טומ בחובו סכנה נוספת :הכותב לא יכול היה לדו לעומק בכל
אחד מההיבטי המועלי בספר .הספר איננו ח מחולשות .כה מסתמ
על נתוני שאינ תמיד מעודכני .לדוגמה ,בפרק שבו הוא מציג את
ההתנהגות התקשורתית של הציבור הדתי ואת דפוסי הצריכה שלו ,כה
משתמש בסקרי שהתפרסמו בשנות ה 90של המאה שעברה.
למעשה הספר פותח צוהר למפגש המרתק בי תקשורת ,דת ותרבות,
ויש לקוות שמחקרי עתידיי יעמיקו ויעשירו את השיח במפגש ע נושא
זה.
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