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ניתוח תוכן של טוקבקים בכתבות 

אלימות והזנחת  העוסקות בהתעללות

 קשישים

 וציפי קופר מאת נועה אהרוני

 תקציר

תופעת הטוקבקים איננה יורדת מסדר היום הציבורי.  מחקרים 

שונים שבדקו  את תופעת הטוקבקים, עסקו במבנה הטוקבק,  

למחקר סגנונו ובמידת השפעתו. בנוסף,  השתמשו בטוקבק ככלי 

וחברתיות.  איכותני לבדיקת השיח העוסק בסוגיות פוליטיות

את מאפייני הטוקבק במחקר הנוכחי שילבנו בין השניים וחקרנו 

באמצעות כתבות העוסקות בתופעת ההתעללות, אלימות והזנחת  

כתבות, שעסקו בתופעה  50לצורך ביצוע המחקר אספנו קשישים. 

הטוקבקים נותחו בניתוח  טוקבקים).  3,463החברתית (סך הכל 

 תוכן כמותי ואיכותני. 

מממצאי המחקר עולה כי רוב המגיבים התייחסו לסוגיה שעלתה 

 –מתוך הכתבה, סוג השיח הפופולארי ביותר הוא שיח של עימות 

מתנגד, כמו כן, נעשה שימוש דומה בסגנון מגיב אינטלקטואלי 

רות שרוב ובסגנון רגשני. בהתייחס לאיכות המסר, נמצא כי למ

התגובות מעוררות עניין, איכות המסר בהם נמוכה. בדיקת  נושאי 

הטוקבק העלתה כי קיימים שני נושאים בולטים והם:  העדר 

הביטחון האישי של הקשישים ונושא הפגיעה הכלכלית בקשישים. 

מהמחקר עולה כי הטוקבקים הם חלק מהמרחב הציבורי  ומהווים 

להציג נקודות מבט שונות לאירוע בימה בעזרתה יכולים המגיבים 

ספציפי המוצג באתרים החדשותיים. הטוקבקים מאפשרים  את 

המשך השיח הציבורי בדיון בסוגיות שונות, כמו גם מתן ביטוי 

 למגיבים בודדים ואף לקבוצות שולים.
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 (טוקבקים )תגוביות

מאפשר האמצעי  וא, "תגובית" בעברית, ה(Talkback)ה"טוקבק" 

על כתבות עיתונאיות (או על מקורות תוכן  להגיבגולשים ל

חלק מתוכן מבוסס  ואוה 2.0הטוקבק  מבוסס על הווב  אחרים).

). 2011), (דרור, User Generated Content-UGCגולשים (

מאפשרים  הםכי  ,חוקרים הבודקים את נושא הטוקבקים  מציינים

, זמינות, נגישות ואינטראקטיביות לכל אדם, דיותיספונטניות, מי

עמדות במרחב  כדי לבטאחופש הדיבור ומאפשרים להשתמש ב

 ,Galili;  2003סופר,  ; 2006מלמד,  ; 2003הציבורי (הכט, 

2008 ; Nagar, 2011  ;Ben-David & Folkan, 2010 מנגד .(

למעשה תגובה קצרה הכוללת בדרך  ואמוצגת העמדה כי הטוקבק ה

לדיון עמוק  מהוות תשתיתאקראיות שאינן ול אמירות אישיות כל

 אמטרת המחקר הנוכחי הי ).2012ורציני בתופעות השונות (בלס, 

שנכתבים בתגובה ניתוח תוכן כמותי ואיכותני  של טוקבקים 

בקשישים,  כתבות העוסקות בתופעה החברתית של התעללותל

. המחקר יתמקד במאפייני הזנחתםבהפניית אלימות כלפיהם וב

 הטוקבקים ובנושאים העולים מהם.

 והשיח הדמוקרטי הטוקבק 

האינטרנט מאפשר  לאדם הכותב את הטוקבק ביטוי במרחב  

הגדיר  את  ), Habermas, ) 1989הציבורי הווירטואלי. אברמס

בו מתגבשת דעת כמקום  , )"Public sphere"(המרחב הציבורי 

לבטא את ומאפשר לו אדם,  לנגיש לכוהוא קהל בצורה רציונלית, 

), 1989.  אליבא דאברמס (עמדותיו, להשפיע ולהיות מושפע

 חברה דמוקרטית.   אחד ממאפייניה שלהמרחב הציבורי הוא 

ם, לעיתונאי. בהתייחס יםלמגיבהן ו םלעיתונאיהן הטוקבק חשוב  

להצביע על מאמר עשויה  שנכתבים בתגובה ל הטוקבקיםמספר 
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על קבלת ההחלטות של  , וייתכן שהוא משפיעחשיבות הנושא

. כדאי לסקר בעתידאותם שנושאים הת העיתונים לגבי ומערכ

השיח שנוצר בטוקבק עשוי לכלול מידע שיוביל   , לזאת בנוסף

למגיבים, בהתייחס . (Nagar, 2011)רעיונות חדשים ללסיפורים או 

, הווירטואליבמרחב הציבורי להתבטא מאפשר להם הטוקבק 

השיח  להטות אתלהשפיע על תפיסות הקוראים ו תופעה העשויה 

השיח  . )Houston, Hansen & Nisbett, 2010הפוליטי (

יצר מאבק בין העיתונאים למגיבים על  יםהמתנהל בטוקבק

), המאבק נובע מכך 2006השליטה במידע. לדעת מלמד (

הכוח ם שעל ידי הטוקבקים, משושהעיתונאים חשים מאוימים 

מתוך השיח שלהם כעת המידע נוצר ו בעבר מתפוגגברשותם שהיה 

, העיתונאים נמצאים זאתיתרה מ .)2006המגיבים (מלמד, עם 

. תחת ביקורת מתמדת של הקוראים, לגבי מהימנות המידע

ניסיונותיהם של עורכי העיתונים לאסור את כתיבת הטוקבקים או 

את הדיון העבירו המגיבים שכן , נכשלום, תוכנלחילופין לשלוט ב

-Ben(פרסומם ללא מגבלות צנזורה מאפשר את הלאתר אחר 

David & Folkan, 2010 ; Nagar, 2011(.  נגר)מצאה ) 2011

שכתיבת התגובות מעצימה את המגיבים, הם מרגישים שהם 

 . משפיעים ולא רק מושפעים

 מבנה הטוקבק וניתוחו 

הטוקבק בנוי משלושה חלקים: כותרת, שם הכותב ותוכן התגובה.  

. מאפיינים בולטיםמספר ) מצאו כי לכותרת 2011וייסמן וגונן (

הקוראים לא יצפו בטוקבק  מתוך מחשבה, שעל פיה רובהראשון: 

הטוקבקיסטים לרכז את המסר שאותו הם רוצים  משתדליםעצמו, 

גם וכשהמסר ארוך הם גולשים  ,להעביר  בשורת הנושא (בכותרת)

שם הכותב. השני: כאשר לתגובה יש רק כותרת למקום המיועד ל

 ללא תוכן המערכת מציינת אוטומטית שזוהי תגובה  ,ללא תוכן
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כי השיח המתנהל בכותרות  ,) מוסיפהNagar, 2011נגר (. (לת)

איכות אף על פי ש(לת) משפר את החשיפה שמקבל המסר, 

הכט טוען  ,אינה גבוהה. בניגוד אליה ןהתגובה שנכתבת בה

כי שיח הכותרות הוא תגובה פופולרית בטוקבק, שמדי  ,)2003(

פעם משולבים בה אלמנטים מחאתיים (כמו אלו הקיימים 

בגרפיטי). כל כותרת מהווה פירוש שנותן המגיב לטקסט  ולעתים 

   ל הטוקבק עצמו.יש לה משמעות לפחות כמו זו ש

טוקבק בכותב השם או  כינויה) חקרו את נושא 2011וגונן ( וייסמן

הכינוי אינו חלק כאשר . 1מצאו מספר מאפיינים: ובעברית 

אותו שמחזקת את המסר ה המהכותרת, הוא יכול לתפקד כסיסמ

רוב כותבי הטוקבקים אינם מזדהים כלל, . 2להביע.  ה המחבררוצ

נגזר מההקשר שבו  שם הכותב, או . הכינוי3 לא בכינוי ולא בשמם.

. הזהות שמציג 4. סביב הכתבה  נכתבת התגובה ומהשיח שמתנהל

מייצג. הוא משתייך ואותה הוא הכותב תלויה בזהות הקבוצה אליה 

. הכינויים, שבהם מצוין שם הכותב ומקום מגוריו,  לא מעידים 5

, מכיוון שהוא בוחר להשתמש בשמות נפוצים עד על שמו האמיתי

. הכינוי מאפשר לכותבים להביע עמדות 6כדי סטריאוטיפים. 

אידיאולוגיות וזהות מעמדית והוא משמש להם בסיס לסמכות 

 ולאתוס. 

 סגנון השיח בטוקבק 

אופן שבו סגנון השיח בטוקבקים מושפע משלושה גורמים: ה  

המגיב  ו שלתגובה, אישיותהאו  כתבההאירוע, ה מפרש הכותב את 

הפירוש  ,)1993והתרבות ממנה הוא מגיע.  לדעת כספי (

ווג י, ספרמטרים: הבדלים אישייםתלויים בשלושה והמשמעות 

שיח ה) מייחס את סגנון 2010עודד ( חברתי ומגעים חברתיים.

מבסס את דבריו הוא ו ,המגיב ו שללאישיות ,לטבע האדם, כלומר

דבקים בדרך כלל בעמדותיהם אנשים כי מוכיחים העל מחקרים 
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 נתקלים בדעההם ואינם נוטים לשנותן, ועובדה זו נכונה גם כאשר 

 .כזאתתפיסה ב או, עובדהב, שסותרת את דעתם

) מייחסים את סגנון השיח המתנהל בטוקבקים 2007כהן ונייגר ( 

בוטה נובע מתוך האלים והשיח הלגורם התרבותי. לטענתם, סגנון 

תרבות "הדוגרי" וה"כאסח", המאפיינת את החברה הישראלית 

כוח ושליטה ביחסים  הפעלתהיא   מטרתו של המגיבכש

משתמשים של הבינאישיים. מחקר בינלאומי בנושא תגובות 

מחקר מצא, כי עורכי הבעיתונים המקוונים, מפריך טענה זו. 

 ם שלת משתניהעיתונים המקוונים באירופה, שבדקו באמצעו

תגובות תנהל בתגובות מצאו גם הם האת השיח ש תתרבות מקומי

 ).     2011בתוך וייסמן וגונן,  Reich(  אלימות ובוטות

טוקבקים הוא האנונימיות. שיח במאפיין את השמשתנה נוסף  

מחקרים מוכיחים כי אנשים מבטאים עצמם בצורה שונה באינטרנט 

צדדים יש ל פנים. לאנונימיות אמאשר בשיחה אישית, פנים 

ו לשמור על פרטיותא מאפשרת יה, גיסא חיוביים ושליליים. מחד

, היא מעודדת תוקפנות גיסא ומאידך של המגיב

)(Christopherson, 2007 . 

 טוקבק בראי המחקרה

) חקרה את סוג השיח המתקיים בטוקבקים ומצאה 2006מלמד (  

. שיח מחדש,  2 . . שיח של  עימות1עיקריים :  םארבעה סוגי שיש

. שיח 3טומן בחובו חידושים לשוניים, מידע והסברים חדשים. ש

ניסיונם את הקוראים בהטוקבקיסטים  משתפיםתורם שבמסגרתו 

בו הציבור הכותב את ש. שיח קהילתי, 4ידע האישי שלהם. בו

ושא. נכתבות באותו נשהטוקבקים חוזר ומשתתף בכתבות נוספות 

בטוקבק, וחילקו הננקטת ) ניתחו את הרטוריקה  2007כהן ונייגר (

אותה לשלושה רכיבים: הצד התוכני (הלוגוס), הרגשי (הפתוס) 
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) אפיינה את 2008הדובר ואמינותו (האתוס). סיקרון ( ו שלומעמד

הנהג הישראלי באמצעות ניתוח איכותני של השיח דמותו של 

יינן תאונות דרכים. גלילי שהתקיים בטוקבקים בכתבות שענ

)Galili, 2008 ( מינימליסטים :חמישה סגנונות של מגיביםמצא ,

, האינטלקטואלים ,מעדיפים לכתוב מלה אחת או משפט  אחדה

 ,את ההנחות האישיות שלהם לגבי הנושאים, הידעניםמציגים ש

אלו , ו את קהל הקוראיםמעוניינים לשתף בשיש ברשותם ידע והם 

, הרגשנים ,והאחרונים , מנטרהבעושים שימוש בסלוגן  או ה

) ערכה Nagar, 2011נגר ( מעורבים רגשית בנושא הכתבה.ה

ניתחה את ובריטניה בהשוואה בין עיתונים מקוונים בישראל ו

חילקה . היא בריטיים והישראליםהאיכות התגובות של העיתונים 

ה מידהמידת הרלוונטיות  לנושא,  :את התגובות לשלושה פרמטרים

ומידת הבהירות של  שבה מובעת בתגובית דעה ומועלה טיעון

כי איכות התגובה  ,התגובה (ברורה או לא ברורה). מממצאיה עולה

בטוקבקים הישראליים נמוכה מזו של עמיתיהם הבריטיים כשאת 

ההבדל ייחסה, בין השאר, לשיח הכותרות שמתנהל בטוקבקים 

. במחקר השוואתי שערכה אהרוני ומחייב קיצור נמרץ, הישראליים

)Aharony, 2012ה"ניו יורק  ) בין שלושה עיתונים מקוונים

, בנושא הטוקבקים בכתבות טיימס", ה"גרדיאן" ו"וויינט"

"וויינט" היו רוב התגובות עוסקות בוויקיליקס, נמצא כי בה

פיע מוששגיאות הכתיב  מספרושיעור השימוש בסלנג ורגשיות, 

 בתגובות, גבוה יותר מזה שבשאר העיתונים.

הטוקבקים אינם מהווים מדגם מייצג של כלל ציבור הקוראים. עם  

ם מספק מידע ייחודי, שאמצעים אמצעותהשיח המתנהל ב ,זאת

חשוב, פתוח  שיח זהו . )2008אחרים אינם יכולים לספק (סיקרון, 

יצר, חוכמה ממנו פניני  ועולותאינטרסים, ו לשלל השפעות

יש להם כוח לשנות  ,לזאת , ובנוסף)2010וטיפשות כאחד (אביגד, 
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המחקר הנוכחי יבחן את ) . 2010את המציאות בפועל (בנזימן, 

ית הקשישים ימאפייני הטוקבקים באמצעות התייחסות  לסוג

 והזקנה בישראל.   

 

 קשישים

 תרבותית לזקנה ולזקן -התייחסות חברתית 

 ע"א ט' תהלים ,ִזקנה, ככלות כוחי אל תעזבני""אל תשליכני לעת 

גם ) Kinsella & Velkoff, 2001העולם המערבי הולך ומזדקן (

לעלייה בתוחלת  הגורמת טכנולוגיה  רפואית מפותחתהודות ל

ירידה בשיעורי הפריון של האוכלוסייה (אבנימלך, גם בגלל החיים ו

2006; Hooyman & Asuman Kiyak, 2011 .( חוקרים יש

 השנים במהלךההתייחסות לאדם הקשיש השתנתה   טוענים כיה

בעבר  ).2006מרזל,  -; ספקטור1999; משוניס,  1984(חזן,  

ידע, ראו בהם בעלי תכונות חיוביות כחוכמה ולקשישים יוחסו 

. ואילו וה חיקרבבשעוצמה בחברה  הםהקנו להללו תכונות וה

מסר לקשישים שדרת היום, בעולם המערבי המודרני, החברה מ

על  ושהם מהווים נטל , םיי, לא רלוונט כים, לא שיייםמיותר םשה

טוענת אבנימלך  ,בניגוד אליהם החברה ועל כן מודרים ממנה.

), כי מחקרים של היסטוריונים חברתיים ודמוגרפים 2006(

 .מאז ומתמיד סבלו הקשישים מיחס שליליהיסטוריים, מעידים כי 

רוב התרבויות לא הקצו משאבים לזקנים והם הושארו לחסדיהם 

  . ארגוני צדקה שוניםאו של של ילדיהם 

אמביוולנטי ובא לידי ביטוי במספר מישורים:  ואהיחס לקשיש ה 

היחס  חברתי. במישור הרגשי-תעסוקתיו  רגשי, ערכי 

כמו פחד וחמלה.  יםקיצונירגשות האמביוולנטי לקשיש נובע מ
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ובע מכך שהקשיש מייצג את המוות, שהרוב חרדים ממנו, הפחד נ

החמלה נובעת מהכבוד שחשים כלפיו . מה שגורם לרתיעה מפניו

אין  ). במישור הערכי2011הרצון לסעוד אותו בסוף חייו (חזן, מו

והערכים החיוביים שלה מטיפים התאמה בין האידיאולוגיה 

). 1984(חזן, , למציאות בפועל עליהם מחנכים את הדור הצעירש

מכיוון שקשישים מתקשים להדביק  ,תעסוקתי-במישור החברתי

 פחות את קצב התפתחותם של שינויים טכנולוגיים, הם הופכים 

לפנות את הבמה לצעירים מהם,  עובדה  םאלצינרלוונטיים ו ופחות

כתוצאה  .)2003התורמת לדחיקתם לשולי החברה (לבנשטיין, 

האדם הזקן מוצא עצמו ללא תפקיד חברתי ומשולל מהתהליך הזה, 

 ). 2011דעות, גם כאשר דעתו צלולה (חזן, 

) התייחסה להיבט החברתי ומצאה שני 2006מרזל (-ספקטור   

הומוגניזציה וסגרגציה. : תהליכים מכונני זקנה בעולם המערבי

לבין עצמם הנטייה לטשטש הבדלים בין זקנים  היא הומוגניזציה

 באופן טבעי יניהםשיש ב  , אף על פיבהם מסה אחידהולראות 

לכך ניתן לראות בהחלטה של  ה.  דוגמזיים ואחריםפי יםהבדל

ואמה בת  65אשה בת   , שבעקבותיהקביעת גיל כפרמטר לזקנה

סגרגציה ה . קשישותשייכות לאותה קבוצת גיל ונחשבות  90-ה

מגמה שמטרתה להפריד את הזקנים מהחברה ההגמונית  אהי

לא פרודוקטיבי להיציאה לפנסיה, הופכת את הזקן לאדם ה, (לדוגמ

נחוץ). החברה המערבית איננה מתייחסת לזקן  בלתיגם ל ,ומכאן

אחד מתוך קבוצה ומתוך כך, מדירה אותו. אל , אלא כל פרטכא

זקנה עוסקת בש חלק מתיאוריה פסיכולוגית ואתהליך הסגרגציה ה

בבסיס  . )theory Disengagementתיאוריית ההינתקות ( -

אסטרטגיה להבטחת תפקודה התקין של החברה ההתיאוריה עומדת 

העברת  .באמצעות סילוק האנשים המזדקנים מתפקידים חיוניים
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להתבצע באופן רציף  ימשיכושהמשימות  כדיהתפקידים מתבצעת 

 ).1999וללא שיבושים (משוניס, 

 גילנות 

תהליך המודרניזציה והשינויים הטכנולוגים הם חלק מהגורמים,  

 הגילנות היא). Ageism(הגילנות שיצרו את התפתחות תופעת 

 הפסיכיאטר רוברט באטלרעל ידי   60-טבע בסוף שנות הנמונח ש

)Robert Butler)  יתםואפליכלפי זקנים ומשקף דעות קדומות .

הוא יכול להיות ישיר, כשלא מקבלים אדם לעבודה מפאת גילו או 

, כמו הגזענות גילנותעקיף, כאשר מדברים לאדם זקן כאל ילד. ה

אותן  כתלתכונות גופניות והופ תוהסקסיזם, מתייחס

 ; 2006מרזל, -ספקטור ;1999לסטריאוטיפים (משוניס, 

Bytheway, 1995נים על פי ). המושג גילנות מתייחס לאנשים זק

גילם הכרונולוגי או על בסיס תפיסתם כזקנים. גילנות יכולה 

להתבטא ברמת המיקרו (אישית), המאזו (הרשתות החברתיות) 

, והיא עשויה לשמש )2011והמקרו (הארגונים והתרבות) (דורון, 

היא מגדירה את הזקנה כבעיה  .בסיס לשיח על נושא הזקנה

הגילנות התמסדה עם השנים חברתית ומחזקת את דימויה כמחלה. 

 אמונותב, שונות כלפי קשישים וניתן למצוא אותה לא רק בגישות

, אלא גם בתחום שננקטת במגע איתם או בהתנהגות כלפיהם

האופן שבו מזהים אותם או מייצגים , הניתנים להם השירותים

  1984(חזן  אותם, האופן שבו נתפסת מיניותם, וגם, בסתם ניצול

 ). 2006  מרזל-ספקטור;

ביטויי גילנות ניתן למצוא גם בקרב אנשי מקצוע בתחומי  

הבריאות (כמו רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים 

. הספרות יםהקשיש תאמורים לטפל באוכלוסייהופיזיותרפיסטים) 

אנשי המקצוע, נוטים לדבר לקשישים בשפה המכונה מציינת כי 

מדברים עם בה בדת כדוגמת זו ששפה פוגעת ולא מכ -"קשישית" 
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כמו כן, הם נוטים להתעלם מהימצאותם של הקשישים  ילדים.

בזירות הטיפול השונות ולדבר עליהם עם אחרים כאילו אינם 

 ). 2011ים, עמיתעזרא ו-קיימים (שיוביץ

הנובע משלוש סיבות  התפיסה הגילנית אצל צעירים נגרמת מפחד  

ם אנוש וירידת הערך העצמי. עיקריות: איום המוות, איבוד צל

אנשים זקנים מייצגים עבור הצעירים את העתיד הבלתי נמנע 

שצפוי להם בדמותו של המוות. מהתבוננות בקשישים הם מבינים 

(ירידה  יאבדו שליטה על גופם ועל תפקודיוכי במהלך השנים 

החברתית  םיכולת תנועה ועוד), יכולתבשמיעה, בה, יבראי

(כמו האטה בזריזות השכלית, למשל) ויהיו תיפגע הקוגניטיבית ו

שינויים בחזות החיצונית (עור מקומט, מראה כפוף וכד') שיגרמו 

 . )2009(בודנר,  ערך העצמיתחושת הלירידה ב

התפיסה הגילנית אצל זקנים נובעת מהעמדות הגילניות הקיימות  

ית זפי :בחברה כלפי זקנים ומשפיעות על הזקנים בשתי צורות

ית  הם מבחינים עצמם מקבוצת הזקנים זפימהבחינה הגשית.ור

 ומנסים להסוות את גילם האמיתי באמצעות לבוש צעיר וניתוחים

הם מבטאים עמדות שליליות כלפי  -רגשית ה מהבחינה .פלסטיים

קבוצת "הזקנים באמת", אלה השוכנים במחלקות הגריאטריות 

ון להפחתת ביטויי ) מציע פתר2011, 2009). בודנר (2009(בודנר, 

שתי הקבוצות. אצל הצעירים באמצעות שינוי היחס  בקרבהגילנות 

למושגים  "מוות" ו"גיל זקנה" על ידי חינוך לקבלת המוות כחלק 

חשיפה לאנשים זקנים ו בלתי נפרד מהחיים בעזרת קורסים שונים

 יםזקנה פוגעהשליליים על הסטריאוטיפים ו, הלדעת .מינקות

, בתחושת המסוגלות העצמית ובביצועים של הזקנים במוטיבציה

 ,Levy. במחקר שערכו לוי ואחרים ()2009הם (של הקוגניטיביים

Slade, Kunkel & Kasl נמצא,  כי זקנים 2009 ,אצל בודנר (

תוחלת היו בעלי שאימצו לעצמם תפיסות חיוביות יותר כלפי זקנה, 
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בתפיסות  חזיקוה שהלשנים) ביחס לא 7.5-החיים גבוהה יותר (ב

אורח חיים בריא שמרה הקבוצה הזאת על  ,שליליות, ובנוסף לזאת

 ופעיל. 

 ישראלי -ההיבט היהודי -זקנה והזדקנות 

 & Hooyman( על פי גילהמוגדרת  בישראל אוכלוסיית הקשישים 

Asuman Kiyak, 2011 .( במקורות זוכים הקשישים ליחס חיובי 

), 2006מרזל (-). ספקטור2003; קורץ, 2006 מרזל, -(ספקטור

שבחנה את המשמעות ממנה נגזרת ההתייחסות לזקנה הישראלית 

-מצאה, כי היא מורכבת מארבעה עולמות תוכן: התרבות הדתית

הצברית, התרבות הצבאית והתרבות -מסורתית, התרבות הציונית

-המערבית הקפיטליסטית. לטענתה, בעוד התרבות הדתית

 שת כבודחואה בזקנה חלק טבעי ממהלך החיים, רומסורתית ר

, שלוש בתוקף גילם וניסיונםת יוסמכו מעניקה להםו לקשישים

ות את מעמדו מחזקהאחרות מושתתות על חיזוק אתוס הנעורים ו

לטענתה, מצבם  .מהחברה שסובבת אותו נבדלאת הקשיש כפרט ש

שחלה אף על פי ים בישראל לא השתפר במהלך השנים, קשיששל ה

ים מוענקובשירותים השונים ש הנוגעת להם התקדמות בחקיקה

סובלים ים בישראל  עדיין קשישלהם. היא מוסיפה, שה

 "אזרחים ממדרגה שנייה". לסגרגציה ונחשבים מהומוגניזציה ומ

ובדק את   2008), שנערך בשנת ESSבסקר החברתי האירופי (

ה למדינות נושא הגילנות בישראל ובאירופה נמצא, כי בהשווא

אירופה (גרמניה, פורטוגל, פולין, רוסיה, אנגליה, טורקיה 

ושוודיה) החברה הישראלית נוטה לגילנות יותר מאשר שאר 

) ,Bodner & Lazar 2008). בודנר ולזר (2011(דורון,  מדינותה

בנושא גילויי גילנות של צעירים (סטודנטים) בחברה מחקר ערכו 

מצאו כי למרות ההבדלים התרבותיים בין ישראל והישראלית 

 לצפון אמריקה קיים דמיון ביניהם בעמדות כלפי קשישים. 
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  נגדם והזנחתם אלימותהפניית , בקשישים תהתעללו

 לצד תמוסדיהו תתרבותיה, תהחברתי גילנותהנמוך, ה מעמדה 

ית (האובייקטיבית) של הקשישים גורמים להם זחולשתם הפי

חולשתם לשרוד. כדי להפוך לקבוצה חסרת ישע, התלויה  באחר 

למי שמבקשים לנהוג באלימות כלפיהם, להתעלל  מהווה כר פורה

התעללות בקשישים היא תופעה שקשה לאמוד את  ולהזניחם. םבה

דים מכיוון שהקורבנות מתביישים במצב שאליו נקלעו ופוחהיקפה 

), הם 2004בתוך הנטמן,  1995מנקמת המטפלים בהם (לביא, 

) כדי 1999משוניס,  ; 2008אינם ששים לדווח על מצוקתם (יוז, 

מחקרים שנערכו בעולם המערבי  מצביעים לזכות בהגנת הרשויות. 

תופעת התעללות בקשישים  (אינס, אלון ובן אכן קיימת על כך ש

ו לעסוק בנושא בישראל החלאין להתעלם ממנה. ש) ו2007דוד, 

קף (אלון, יה ולאחרונה הוכר כבעיה חברתית רחבת 90-בשנות ה

). התעללות מתרחשת בעיקר בשל גישות חברתיות שליליות 2006

שבחן סקר מ. )2007(אינס, אלון ובן דוד,  ל הזקנה עוסטיגמות 

כי  ,עולה 2008-בנערך ואלימות נגד קשישים, את ממדיה של ה

בני מהקשישים חוששים מבני נוער לא מוכרים יותר מאשר 

מהקשישים אינם  אחוז 23אנשים אחרים. משכנים וממשפחה, 

מהקשישים מכירים  אחוז 12-37חשים ביטחון אפילו בביתם,    

 נפגעו מאחד מסוגי האלימות הבאים לפחות:קשישים בני גילם ש

נפשית. חלק גדול גניבה, פריצה, שוד ברחוב ופגיעה גופנית או 

חוו שוד ברחוב או  אחוז 10מהקשישים חווה  פגיעה ברכוש, 

פגיעה גופנית (מרכז המחקר על  ווחו יד אחוז 3-פגיעה  נפשית ו

 ). 2008, של הכנסת והמידע

  ת המחקרושאל

סקירת הספרות מציגה מצב עגום של הקשישים בישראל. מחקרים  

אולם ודנו בזקנים ובבעיות השונות העולות בזקנה, אמנם שונים 
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 אלימותה, בזקנים כיצד תופעות ההתעללות אחד בדקמחקר לא אף 

בטוקבקים השונים. לידי ביטוי  ותבא םוהזנחת המופנה כלפיהם

מאפייני הטוקבקים המתייחסים לתופעת המחקר הנוכחי יתמקד ב

קריות , ובסוגיות העיקשישיםת הההתעללות, אלימות והזנח

 העולות מניתוח הטוקבקים המופיעים בתגובה לכתבות בנושא.

 

 מתודולוגיה

 אוכלוסיית המחקר 

 עוסקות בתחום התעללותהכתבות ל טוקבקיםהמחקר התמקד ב 

 . המופנה כלפיהם והזנחתם , אלימותבקשישים

 מדגם

), www.tbk.co.il( "טוקבק"כתבות מתוך אתר  50למחקר  נאספו  

אלימות המופנה כלפיהם בהתעללות בקשישים, בעוסקות ה

הן הכתבות והן הטוקבטים טוקבקים.  3,463כללו ש ,הזנחתםבו

תוכן. משם כותב וממורכב מכותר, טוקבק כל נכתבו בעברית ו

האתר מאגד ש היא הבחירה באתר נבעה משתי סיבות: הראשונה

 ביותר, והשנייה רבאת הכתבות שקיבלו את מספר הטוקבקים ה

הוא אתר  "טוקבק"ניתן לבצע בו פילוח לפי נושאים. אתר היא ש

הכתבות המטוקבקות ביותר שפורסמו באתרים  200בו מוצגות ש

המקוונים והוא מתעדכן מדי יום. באתר ניתן לקבל את הכתבות 

העוסקות בנושא קשישים מכל אתרי התוכן החדשותיים 

ובס", "וואלה!", "גל, "Nrg", "וויינט", הישראליים ברשת כמו 

ועוד. רוב הכתבות "דה מרקר" , "קלקליסט" ,"מאקו", "הארץ"

(למעט כתבות חריגות) מופיעות בעמודים הראשיים של אתרי 
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ך שלושה הלהתוכן ועדכון הטוקבקים המצורפים אליהן מתבצע במ

 ימים לאחר פרסומן.  

 תהליך איסוף הכתבות למחקר

כשהראשונה היא זו מוצגות בסדר יורד,  "טוקבק"הכתבות באתר  

חרונה זו שזכתה שזכתה למספר הרב ביותר של הטוקבטים, והא

הכתבות במחקר לפי שני  נאספו ,על כןלמספר הקטן ביותר. 

ואילך, וכתבות שתוכנן  2008קריטריונים: כתבות שפורסמו משנת 

התעללות בקשישים, אלימות  :כלל אחד מנושאי המחקר (לפחות)

לצורך המחקר בחרנו שלא להציג  .המופנה כלפיהם והזנחתם

הטיה של התגובות בנושא, מה בהן כתבות שמלכתחילה תיתכן 

כך לדוגמה, לא נלקחו  .סטייה מנושא המחקר  עשוי לאפשרש

כתבות העוסקות בפיטורי המטפלת של אביה של שרה בחשבון 

 ,דריסת קשישים  (פגע וברח) ינתניהו וכתבות העוסקות באירוע

סות לקשישים בלבד, אלא לתופעה מורכבת אינן מתייח כן הןש

  . בחברה הישראלית ותבולט דמויותאו יותר כמו תאונות דרכים 

 שיטת המחקר  

ניתוח תוכן. שיטה זו : השתמשנו בשיטת מחקר לניתוח טקסטים 

"מגשרת בין פורמליזם סטטיסטי לבין ניתוח איכותני של 

"טכניקת  משמשתו ,)152 'עמ 2011החומרים" (באואר וגאסקל, 

המתנהל בין  ,)שםיכוח העקר" (וכלאיים שבכוחה לתווך ולפשר בו

מטרתה של  .שיטת המחקר האיכותני לעומת שיטת המחקר הכמותי

הטכניקה היא להסיק מתוך הטקסט על ההקשר החברתי שלו בדרך 

ניתן, והיא מבצעת זאת במקרים רבים האובייקטיבית, ככל 

שנאסף למחקר (באואר באמצעות טיפול סטטיסטי של החומר 

 ).  2011וגאסקל, 
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תהליך המצריך הבניה של מערכת  הוא תהליך ניתוח התוכן 

קטגוריות והוא נוצר תוך כדי חיפוש של  מרכיבים בולטים, בין 

). התהליך הוא 1990יהושוע, -חומר הנחקר (צבר בןלהתיאוריה 

מחזורי וממושך שבסיומו מתבצע קידוד נתונים לקטגוריות 

). הבחירה בשיטה זו אפשרה לנו 2011(באואר וגאסקל,   שנמצאו

את השיח שהם להבין ם של הטוקבקיסטים, ולנתח את התנהגות

הקטגוריות התבססו הן  על  מחקרים   מנהלים בינם לבין עצמם.

 ,מלמד; 2011 ,קודמים שעסקו בנושא הטוקבקים  (ויסמן וגונן

) והן על Nagar, 2011  ;Galili, 2008  ;2008 ,סיקרון ;2006

. להלן רשימת הקטגוריות הנוכחי הטוקבקים שנאספו למחקר

 מחקר זה.ב שנבדקו לניתוח תוכן

 קטגוריות המחקר 

 אורך התגובה 

) מצאו, כי קיימים מאפיינים Nagar, 2011) ונגר (2006מלמד ( 

, כי שיח הכותרות וענת) ט2006ייחודיים לכותרת בלבד. מלמד (

הרגש המובע בטוקבק כפי שמתפרשת על יכול להעיד על עוצמת 

ידי גולשים שקוראים אותו והן מכילות טקסט שיכול לתרום לשיח 

) מצאה, כי שיח הכותרות שמתנהל Nagar, 2011הציבורי. נגר (

  בתגובות משפר את חשיפת המסר על חשבון איכותו.   

 סוג השיח 

לסוג השיח של  התאםבסוג השיח המתנהל בטוקבקים נבדק  

 ךתומהאם הטוקבק ) הבוחן 2006ות שנמצא אצל מלמד (עימ

  טוקבק תומך. או מתנגד לו בטוקבקים אחריםאו  נכתב  בכתבהב

מרואיין או המבטא יחס חיובי או עמדה חיובית כלפי הכותב, 

, בעוד שטוקבק בכתבה, האירוע או הסוגיה יםארגון המוזכרה

מערער מבטא יחס שלילי או עמדה שלילית כלפי הכותב, המרואיין 
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יטרלי ינ שיח. או הארגון המוזכרים בכתבה, האירוע או הסוגיה

  . אינו מביע עמדה כלשהי

 סגנון המגיב בתגובה

באיזה סגנון משתמשים המגיבים בכתיבת בדקנו בקטגוריה זו  

זה התבסס על האפיונים  סגנון המגיב בטוקבק במחקר הטוקבק.

) וסגנונות נוספים (Galili, 2008לסגנון, שנמצאו אצל גלילי  

המגיב נקבעה על פי  נו שלשנמצאו בשדה המחקר. בחירת סגנו

אותו ניסה הכותב להעביר או הצורה בה השתמש שהרעיון הכללי 

כל טוקבק יכול להכיל מספר סגנונות תגובה  ,עם זאת ;להעברתו

 .   אחוז 100-כי קטגורית הסגנון תכיל בסך הכול יותר מולכן, ייתכן 

המגיב במחקר זה התבצעה על פי החלוקה  נו שליעת סגנוקב

 הבאה:  

כותב טוקבק הגיוני, שיש  – Intellectual( אינטלקטואלי

מספק  -מפרש או  מידע אופרטיבי  (מגיב מסביר בטוקבק שכתב

 מביע עמדה על הנכתב).  או כזה ש הסברים על הנכתב

 שנמצא המגיב תורם מידע חדש  -) Knowledgeable( ידעני

 נכתב בכתבה. ש מה על ברשותו

 – )Slogan/Mantra( מנטרהאו בסלוגן כותב שמשתמש ב

אמירה ידועה וברורה בגד או יהב, ציטוטב, בפתגםהמגיב משתמש 

 . וחוזר עליה שוב ושוב

המגיב מגיב באופן רגשני לטקסט המופיע  - )Emotional( רגשני

לטקסט שמופיע בטוקבקים שהופיעו לפני הטוקבק או בידיעה 

  שלו.
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 לפתרוןמציע הצעות מגיב ש – )Productive( פרודוקטיבי

 בה עוסקת הכתבה או לשיפורו של המצב הקיים.שהתופעה 

ומביא דוגמאות , סיפור אישיהמגיב משתף ב  - )Personal( אישי

 . של אדם שסיפר לו עליהןפרי ניסיונו י ניסיונו האישי או שהן פר

מציג המגיב   –Open question) ( טוקבק המנוסח כשאלה פתוחה

את השאלות שהמגיבים מעוניינים לקבל עבורן מענה ומשתמשים 

 לשם כך בפלטפורמת הטוקבקים.  

   וכינויאו  שם הכותב

משמעותו. את אפיונו ואת ) בחנו את הכינוי, 2011וייסמן וגונן ( 

לדעתם, רוב הכותבים אינם מציגים את השם האמיתי שלהם 

הכינוי משמש  .ומשתמשים בשמות נפוצים עד כדי סטריאוטיפים

באמצעותו הם מבנים את זהותם ובסיס לסמכות ולאתוס, להם 

כקבוצה המייצגת ציבור או קבוצה חברתית בישראל. במחקרה על 

 ,שככל שעולה גיל המצ'וטטים )2006ליפץ ( כינויים בצ'ט מצאה

שימוש בשמות תואר פוחת. ההשימוש בשמות הפרטיים עולה ו

מאפיינת את שכבת שמעידים על שמרנות, אילו לדעתה, נתונים 

הגיל הבוגרת יותר ועל הנטייה לשמור על כללים גם במקומות 

כי מיעוט שמות  ,מצאה לזאת ניתן להפר אותם. בנוסףבהם ש

ים המבוגרים מנסים לשמור על שתתפכך שהמהתואר מעיד על 

תדמית רצינית ונמנעים משימוש בכינויים, שאולי מצטיירים 

באופן  שתתףכילדותיים. הכינויים התיאוריים מציגים את המ

סובייקטיבי, כפי שהוא רואה את עצמו, וכפי שהוא היה רוצה 

שהסביבה תזהה אותו, תכיר אותו ותעריך אותו. לדעתה, ייתכן 

ים הבוגרת, מגובשת דייה, והחברים שתתפתה של שכבת המשזהו

  בה אינם מרגישים צורך להתקשט בתיאורים. 
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כינוי משתמש או  במחקר זה ביקשנו לבדוק באיזה שם כותב 

נבדק על פי סווג  וכינויאו  שם הכותב. להציג את עצמוכדי המגיב 

שם פרטי, שם פרטי עם אזור מגורים, שם תיאורי, שם כותב ל

כינוי. כמו כן, נציג את וללא  כחלק מהמסר וללא שם כותב

 הכינוי התיאורי.  או של  מאפייניו הבולטים של  שם הכותב

 הטוקבק לנושא הכתבה של רלוונטיותמידת ה

הרלוונטיות של הטוקבק מידת , ביקשנו לבדוק את לזאת בנוסף 

 ), השיח בטוקבק רלוונטי2003לנושא הנחקר. לטענת הכט (

. את מידת הרלוונטיות בדקנו לפי בדרך כללשל הכתבה  לתוכנה

טוקבק מתייחס לנושא הוא  . טוקבק רלוונטי1שלושה פרמטרים:  

התעללות בקשישים, אלימות המופנה כלפיהם הכתבה שעניינה 

מתייחס שטוקבק הוא  חלקית . טוקבק רלוונטי2   .והזנחתם

אך אינן עוסקות בנושא  ,עולות מתוך הכתבההלסוגיות שונות 

מופיעה בכתבה, לסביבת ההתייחסות לדמות   כמו ,המחקר

עולה הנזכרת בכתבה, התייחסות לסוגיה החברתית ההמגורים 

דמויות פוליטיות למתוך הכתבה באופן כללי, למדיניות הממשלה, 

הוא טוקבק שמה שכתוב בו לא  . טוקבק לא רלוונטי3   .וכד'

 .  מתייחס כלל לכתבה

 

 

 איכות המסר 

בדיקת איכות המסר בוצעה לפי משתני האיכות, שנמצאו  

) שאספה מהמגיבים Nagar, 2011בתוצאות השאלונים של נגר (

ברשת. המשתנה הראשון שייבדק הוא השפה בה המגיבים 

ת, שגיאות כתיב . האם המסר מכיל משתמשים בכתיבת הטוקבקים
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המשתנה השני  מתלהם.אם סגנונו הו, מלים פוגעניותאם יש בו ה

מספק , מעורר מחשבה ,שייבדק הוא, האם הטוקבק מעורר עניין

חלק קטן  ,)2003מביע דעה. לטענת הכט (והאם הוא , מידע חדש

, משום שהוא מהטוקבקים מתלהם (אם כי יש לסייג את מסקנותיו

על מדגם מייצג ועל מגוון עיתונים). טוקבק  אינו מבסס את דבריו

הוא טוקבק שתוכנו מעורר עניין והשפה נוכחי האיכותי במחקר 

שגיאות כתיב ואין בה אינה מתלהמת, אין בה שבה השתמש המגיב 

  התבטאויות פוגעניות.

 גיבוש נושאים בטוקבקים הרלוונטיים 

לפיכך, ביקשנו  . הטוקבקים הרלוונטיים עוסקים בנושא המחקר 

הרעיון  על פיבטוקבקים לבדוק מהם הנושאים העיקריים העולים 

שנכתב בכל טוקבק. רשימת הנושאים נבנתה  בתהליך , המרכזי

נושא. הרשימה -לולאתי  של הוצאת נושאים, זיקוקם ויצירת תתי

קובצה לטבלה ועברה בדיקת מהימנות של שופט נוסף. מתוך 

מאפיינים תוכניים מהותיים של גובשו ניתוח התוכן הנושאי 

חוקר מהווה את כלי כמקובל במחקרים איכותניים, ההטוקבק. 

המחקר העיקרי, ולכן יש צורך בבדיקת מהימנות בין שופטים. לשם 

להשוות את  כדיבדיקת המהימנות נמסר החומר לשופט נוסף 

). 1990שופט הנוסף (צבר בן יהושע, לתוצאות הקידוד בין החוקר 

והיא  ,ת עוזרת מחקרמשמשש היא בעלת השכלה אקדמיתהשופטת 

 מטרותיו. על קיבלה הסבר על המחקר ו

בדיקת המהימנות בוצעה בשני שלבים: הראשון, לאחר הוצאת  

קטגוריות המתייחסות למבנה הטוקבק, סגנונו ותוכנו. בשלב זה 

טוקבקים)  385 ך הכולמהטוקבקים שנדגמו (ס 1:9נמסרו לשופטת  

י בממוצע ביניהן.  בשלב השנ אחוז 96.6ונמצאה התאמה של 

בוצעה בדיקת מהימנות של הטוקבקים הרלוונטיים בלבד. בדיקה 

ית יזו סיווגה כל טוקבק לפי רשימת הנושאים שגובשה בקטגור
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 267הנושאים בטוקבקים הרלוונטיים. בדיקת המהימנות בוצעה על 

מסך הטוקבקים אחוז  26-רלוונטיים, שהם כהמהטוקבקים 

שזכו הכתבות  הרלוונטיים שנאספו למחקר כולו ונלקחו משש

אלימות, שתי על (שתי כתבות  למספר הרב ביותר של התגובות

הזנחה).  בסיומה של בדיקה על  התעללות ושתי כתבות על  כתבות

 בין השופטת לחוקרת. אחוז  81זו נמצאה התאמה של  

 ממצאים

קיימים שני סוגי טוקבק. טוקבק עם כותרת בלבד וטוקבק עם  

כי מספר  ,עולה 1טבלה מספר בהמוצגים תוכן. מהממצאים 

יש להם רק שגבוה ממספר הטוקבקים  ,תוכן שיש להםהטוקבקים 

  כותרת.

 סוג הטוקבק :1מספר טבלה 

 % מספר סוג הטוקבק

 57.70 1,998 טוקבק עם תוכן

 42.30 1,465 כותרת בלבד

 

 

 סוג השיח 

כי סוג השיח  ,עולה 1 מספר מניתוח הממצאים שמופיעים בתרשים 

 74.20מתנגד ( -הפופולרי ביותר בטוקבקים, הוא שיח של עימות 

 ). אחוז

 סוג השיח בטוקבק  : 1מספר תרשים 
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 להלן מספר דוגמאות:   

הם  !...עימות עם גורם המופיע בכתבה או מחוצה לה: "חוצפה

שלוף קובץ נפטרים כל שבוע ולהריץ ע"פ מס' ליכולים לקבל ו

 ..".תעודת זהות.

מה קשור ש"ס ??? } { איך  - 87עימות עם מגיב : "תשובה למספר 

הגעת לש"ס בכלל לא הבנתי ?? מסכנים ניצולי השואה שחיים 

 שגיאה במקור."בעוני מכפיר... 

 סגנון המגיב

 ,נמצא) 2 מספר טוקבקים (תרשיםהמגיבים ל סגנונם של מבדיקת 

  . רגשניבסגנון כי נעשה שימוש דומה בסגנון מגיב אינטלקטואלי ו

 סגנון המגיב  :2  מספרתרשים 

 

 

 

58.9% 

15.3% 13.7% 
6.5% 4.4% 1.2% 

עימות  )מתנגד 
עם גורם  

בכתבה או 
 (מחוצה לה

עימות  )מתנגד 
 (עם מגיב

בגורם  )תומך  נייטרלי
המופיע  

בכתבה או 
 ( מחוצה לה

תמיכה  
בתגובה  
שנכתבה  
לכתבה  
 וחיזוקה

  אחר

 סוג השיח בטוקבק

29.4% 29.0% 

11.8% 11.5% 
9.0% 

5.3% 4.4% 
2.1% 

 סגנון המגיב
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 להלן דוגמאות: 

"כלומר לקחו כסף מהקשישים ישר לקופתם } { זה  אינטלקטואלי:

שוד קשישים שלא תמיד מבינים את  -נשמע לי כמו עברה פלילית 

 ; זכויותיהם ואין להם כח להתנגד..."

 .נורא!  (לת)"רגשני: "ארבע שנים ורק עכשיו הבן מתלונן? 

כשיש מטפלים בבית להורינו המזדקנים ולתינוקות  "פרודוקטיבי: 

תמידדדדדדדדדדד לשים מצלמות, לעולם לא אסמוך על שום 

 .כשמדובר בהורי ובאהובי"' נחמד'מטפל 

 וכינויאו  שם הכותב

 ,) עולה3 מספר (תרשים של הטוקבק או כינויו מניתוח שם הכותב 

) אחוז 30.10שם פרטי בלבד (במופיעים  כי כשליש מהטוקבקים

המועט ביותר הוא של אלה המופיעים ללא שום הטוקבקים  מספרו

מציינים שם פרטי עם אזור ה). הטוקבקים אחוז 10.50( כינוי

בלבד מסך  אחוז 15.70מהווים  וכינויאו  מגורים בשם הכותב

כרבע  מהם ציינו שהם מהמרכז. אחוז 67.90-הטוקבקים ומתוכם כ

) אחוז 26.10( מהטוקבקיסטים שמופיעים בשמם או בכינויים

 שהופיעו בכתבות שנאספו למחקר זה, הופיע כשם תיאורי.

  או כינויו שם הכותב : 3 מספרתרשים 
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 ,עולה ) 2 מספר (טבלה וכינויאו  כותבהתיאורי של מסקירת שם 

יצירתי של הכותבים. להלן -כי הוא משמש כמקור לביטוי אישי

 מאפיינים בולטים שנמצאו :

  וכינויאו  הכותבתיאורי של : שם 2 מספר טבלה

 %=  903 סוג הכינוי

30.1% 

26.1% 

17.4% 
15.7% 

10.5% 

שם כותב כחלק   שם תיאורי   שם פרטי
 המסר

שם פרטי עם אזור  
 מגורים

 ללא כינוי

 שם הכותב או כינויו
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N 

כינויים עם שמות תואר אידיאולוגיים, מקצועיים או 

 חברתימעמד 

246 27.

2 

 ביטוי לעמדה פוליטית וחברתית

175 19.

4 

 כינויים איקוניים

157 17.

4 

 הבעת רגשות

92 10.

2 

הלקוחים מדמויות (שירה, ספרות, כינויים 

 מיתולוגיה, היסטוריה )

55 6.1 

 5.2 47 הומור ומשחקי מלים

דמויות שנלקחו מעולם הבידור שמקורם בכינויים 

 והספורט

42 4.7 

 2.9 26 אחר

 2.4 22 עולם הטבע והחיכינויים מ

 2.3 21 כינויים מעולם המחשבים
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 1.3 12 ציטוטיםלכינויים הקשורים לפתגמים ו

 לעולם הפשע יםהקשור יםכינוי

8 0.

9 

 

תיאורי כי הכינוי התיאורי מכיל מגוון רחב של סגנונות. שם  ,נראה

מכיל שמות תואר ההנפוץ ביותר הוא הכינוי  או הכינוי הכותבשל 

או שהוא נוגע למעמדו החברתי של המחבר או אידיאולוגיים, 

כביטוי  זאתעושים כינויים משתמשים ב. כחמישית מהלמקצועו

 לעמדה פוליטית וחברתית.

 להלן דוגמאות: 

כאלה שנוגעים כינויים עם שמות תואר אידיאולוגיים, מקצועיים או 

"עו"ד,  ת"א", "ליכודניק לשעבר, למעמדו החברתי של המחבר: 

  חולון".

  .""אחד שיודע :כינויים אייקוניים

 "איכס".   : כינוי רגשי

 

 

 

  איכות המסר

שלוש קטגוריות: שימוש במלים  כללה במחקראיכות המסר  

שגיאות כתיב והאם הטוקבק מעורר עניין או ; התלהמות, פוגעניות
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טוקבק שתוכנו מעורר עניין נחשב ללא. טוקבק איכותי במחקר זה 

  אין בו התלהמות, מלים פוגעניות או שגיאות כתיב.ו

שיעורם כי   ,) נמצא4 מספרמניתוח ממצאי המחקר כולו (תרשים   

פחות  ;)אחוז 8.60( ךמכילים שגיאות כתיב נמוההטוקבקים  של 

 ,סגנון מתלהם) כולל מלים פוגעניות ואחוז 41.70( חצי מהם מ

תוצאות אלה לכאורה, ). אחוז 58.10מעורר עניין (ויותר מחצי מהם 

בה נכללו רק שבדיקה הציגו טוקבק איכותי. עם  זאת, לאחר 

 נמצא כי רק כשליש מהטוקבקיםעניין, הטוקבקים מעוררי ה

 חצישיותר מ אף על פי, במלים אחרות).  אחוז 34.30איכותיים (

נמוכה, בהם איכות המסר  ,מעוררי עניין הם טוקבקים הטוקבקיםמ

 פוגעניות.או  שגיאות כתיב ומלים מתלהמותיש בהם מכיוון ש

 המסר בטוקבק  : 4 מספרתרשים 

 

  :להלן דוגמאות

טוקבק עם שגיאות כתיב: "רק זבלים שפלים יכולים לבוא ליתקוף 

מדינת ישראל חייבת להחמיר עם העונשים של  89קשיש בן 

  ...."האלימות. אין מצב שפחדנים אלובים כאלה יראו עוד אור יום

8.6% 

41.7% 

58.1% 

 מעורר עניין   פוגעני/מתלהם שגיאות כתיב  

 המסר בטוקבק
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טוקבק איכותי: "ממשלת ישראל ממשיכה את החלטות וועידת 

הם -עמותות, פרשיות גנבת כספים וואנדזה בהצלחה.} { רבוי

 הגורם לאי יכולתם של ניצולי השואה להגיע להשגים.

החזק ישרוד. לממשלות ישראל השג בהשמדת -לפי דרוויניזם

שארית ניצולי השואה. כמו שגרמנים רצו לאחר השמדת יהודים 

להשאיר מוזיאון בפראג, כך ממשלות ישראל לאחר השמדתינו 

 .בעד כניסה יגבו כסף... "ו'יד ושם'  -ישאירו את 

 רלוונטיות 

כי  ,) עולה5מספר  מניתוח תוצאות הרלוונטיות (תרשים 

מתייחסים לנושא הכתבה מהווים פחות משליש ההטוקבקים 

מסך  חצי) מסך הטוקבקים שנאספו למחקר, כאחוז 29.90(

עולות מתוך הכתבה אך אינן הנות והטוקבקים מתייחס לסוגיות ש

), ואילו כחמישית אחוז 51.60הקשישים (מתייחסות לנושא 

כלשהי מהטוקבקים אינם מתייחסים לנושא הקשישים או לסוגיה 

 ).  אחוז 18.50שעלתה מהכתבה (

 רלוונטיות הטוקבק לנושא הכתבה   : 5 מספרתרשים 

 

 להלן דוגמאות: 

29.9% 

51.6% 

18.5% 

 לא רלוונטי רלוונטי חלקית   רלוונטי

 רלוונטיות לנושא הכתבה
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 טוקבק העוסק בנושא הכתבה :  

בדארווינזים "חבל שהישראלים עדיין לא הבינו שנתניהו מאמין 

 .חברתי (לת)"

 רלוונטי לכתבה או לנושא שעולה ממנה: שאינו טוקבק 

 "יחצ"נ יקר, אתה לא קולט כמה אתה שקוף?? חובבנות לשמה,

 . '"ירו'

 

 של הטוקבקים הרלוונטיים  תוכנםניתוח 

) שנאספו במחקר זה 3 מספר הטוקבקים הרלוונטיים (טבלהמספר  

) שעלו מתוכם 6 מספר . מבדיקת הנושאים (תרשים1,036  ואה

אליהם מתייחסים המגיבים והם: ששני נושאים בולטים  שיש ,נמצא

) ונושא הפגיעה אחוז 26.40העדר הביטחון האישי של הקשישים (

 .)אחוז 25.70הכלכלית בקשישים (

 :  רלוונטיות הטוקבק 3 מספרטבלה 

 % N=3,463 נושא

 29.9 1,036 רלוונטי

 51.6 1,787 רלוונטי חלקית

 18.5 640 לא רלוונטי

 

 התפלגות הטוקבקים הרלוונטיים לפי נושא   :  6 מספרתרשים 
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 להלן הממצאים על פי החלוקה לנושאים הבולטים : 

 :  העדר ביטחון של קשישים 4  מספר טבלה

 % N= 273 נושא

26.4% 25.7% 

20.8% 

12.7% 

4.9% 

9.6% 

העדר ביטחון  
 אישי  

ערכים ונורמות   פגיעה כלכלית  
   התנהגות

טיפול  
   בקשישים

תזונה של 
   קשישים

  אחר

התפלגות הטוקבקים הרלוונטיים        
 לפי נושאים
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המערכת המשפטית וגזר 

 הדין לפוגעים בקשישים
94 34.4 

חדירה ההאלימות ו

למרחב הפרטי של 

 הקשישים

87 31.9 

לה בגין יחקיקה מק

 פגיעה  בקשישים
70 25.6 

הטיפול המשטרתי  

 וסדרי העדיפויות
22 8.1 
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 העדר הביטחון האישי של הקשישים .1

יותר משליש מהתגובות מתמקדות במערכת ש ,מהממצאים עולה

המשפטית ובאוזלת ידה בכל הקשור לפוגעים בקשישים. שליש נוסף 

הקשישים. רבע מהתגובות מתייחסות  שמופנית כלפיאלימות ב עוסק

 בנושא.   יםליהמק ולענישה  לחקיקה

 להלן דוגמאות: 

 המערכת המשפטית וגזר הדין לפוגעים בקשישים  .1.1

הקשיש היה אבא של שופט אז היה נעצר  "הפקרות }{ אבל אם

בדיחה עצובה... אין דין ובטוח שאין  התוקף עד תום ההליכים...

  .דיין..."

חדירה למרחב הו המופנית כלפי קשישים האלימות .1.1

  הםהפרטי של

פרתי לאמי על הרצח היא סיפרה כי פעמיים צלצלו אצלם י"כשס

לערך  21:30 בפעמון הדלת: פעם בשלוש לפנות בוקר, ואמש בשעה

כשחדר המדרגות חשוך והיא ואבי לא ראו אף אחד גם שהציצו 

 ". מהחלון ע"מ לוודא מי ביצע זאת

 פגיעה כלכלית  בקשישים  .2

 פגיעה כלכלית בקשישים  5 : מספרטבלה 

 % N = 266 נושא 

מדיניות 

ממשלתית 

והחלטות 

136 51.10 
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 הכנסת

 30.80 82 אנשים שונים

גופים מסחריים 

 וחברות שונות

48 18.00 

 

יחסות את הפגיעה הכלכלית למדיניות יהתגובות ממ חצייותר מ

ה לא נכונה גורמות להקצאההחלטות חברי הכנסת, להממשלתית ו

משפיעים על רווחת הסדרי עדיפויות לקויים למשאבים וה של

הקשישים. הפגיעה הכלכלית בקשישים מתבטאת באופן ישיר 

בשלושה נושאים עיקריים: קצבאות, העדר תעסוקה לקשישים 

גזרות כלכליות. שליש מהתגובות כתוצאה מופגיעה בגובה הפנסיה 

פגיעה כלכלית בקשישים, מתייחסות לניצול כלכלי  -לנושא 

ומתחזים עורכי דין טרופוס, אפו: שנגרם על ידי אנשים שונים

מהתגובות מתארות פגיעה  17.50%שונים. כמו כן, נמצא, כי 

מתבצעת על ידי מגוון רחב של גופים הכלכלית בקשישים, 

כאלה כלכליים מסחריים (כאלה הפועלים בחסות המדינה ו

כמו קופות חולים, בנקים, חברת החשמל, ,)שפועלים באופן פרטי

די מוסדות או גופים ששמו להם כמטרה על י, או בתי אבות וכד'

של האוכלוסיות החלשות (עמותות שונות).  ןשיפור מצבללפעול 

העלמת מידע מהקשישים כמו הנחות מתבטאת בהפגיעה הכלכלית 

המגיעות להם על פי חוק או לחילופין אי חשיפת המידע המלא 

מעשים ת להשלכות שעלולות להיואו יידועם בבנוגע לזכויותיהם, 

ים וכד'. פגיעה זו אינה משפיעה על הקשישים רק בהיבט שונ

הגופים הללו משמשים  . הקיומי, אלא גם מבחינה אתית מוסרית
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מאפשר את ניצול  יחסם לקשישים שכן" לכלל, המעין "דוגמ

  . ם של אלהחולשת

 להלן דוגמאות: 

פגיעה כלכלית כתוצאה ממדיניות ממשלתית  .1.1

 :והחלטות הכנסת

הממשלה מנופחים, -למדינה, ממש רחמנות מנגנוני"... אין כסף 

.   הקשיש נתפס בעיני ..כסף רב נשפך על כל הלשכות של

 הרשויות כחלש...".  

פגיעה כלכלית על ידי גופים מסחריים וחברות  .1.1

   :שונות

"זו הפעם הראשונה שאני קורא על הנחה זו. עד כמה שאני יודע 

 ". לקשישים גם קופת חולים מכבי אינה נותנת הנחה זו

 ערכים ונורמות התנהגות כלפי קשישים  .3

 : ערכים ונורמות התנהגות כלפי קשישים6  מספרטבלה 

 = N נושא

215 

 = N נושא-תת %

215 

% 

חוסר כבוד גילויי 

לקשיש ברמת 

 המקרו והמיקרו

107 

49.8 

 

חוסר גילויי 

כבוד כלפי 

הקשישים 

או  כחברה

 מדינהכ

83 77.6 



 2015, מרץ 10גליון מידעת מספר 

 

34 
 

חוסר גילויי 

לקשיש כבוד 

 בתוך המשפחה

24 22.4 

אדישות גילויי 

למצב הקשישים 

 וקריאה להתעוררות

108 50.2 

גילויי 

התעוררות 

למען 

האוכלוסייה 

 הקשישה

94 87.0 

אדישות גילויי 

מצדם של 

צעירים למצב 

 הקשישים

14 13.0 

 

גילויים של הטוקבקים שמתייחסים ל שמספר ,מהממצאים עולה  

ניתן . למצבם של הקשישים היא כמעט זההחוסר כבוד ואדישות 

קשישים ברמת  כלפיחוסר כבוד גילויי ה  לרבלראות התייחסות 

חוסר כבוד  גילויי טוקבקים) לעומת  83מדינה (או  חברה –המקרו 

טוקבקים).  24בתוך המשפחה ( –ברמת המיקרו כלפי קשישים 

בנושא האדישות למצב הקשישים מתייחס  חלק ניכר מהטוקבקים

כמו  .)אחוז 86 –למען האוכלוסייה החלשה (כ לקריאה להתעוררות

אחוז  14-הצעירים ( כ שמגלים כן,  קיימת התייחסות לאדישות

 מהטוקבקים בנושא).
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 להלן דוגמאות: 

  :חוסר כבוד כלפי הקשישים כחברהגילויי  3.1

הקשישות ומודאג מאד  אני מתקרב לגיל "המדינה בהתפוררות ]...[

ערכים כמו חיי אדם, חברות,  ..ממה שקורה כאן במדינה.

כולל הדאגה לקשישים, מתמוססים  התחשבות ודאגה לזולת ועוד...

  . ונעלמים. אין סולידריות עוד..."

  :חוסר כבוד לקשיש בתוך המשפחהגילויי  3.1

  . "זה מה שקורה שהילדים זורקים את ההורים לבתי אבות (לת)"

   :צעירים למצב הקשישיםשל אדישות גילויי  3.3

בושה  הזקנים מפגינים והצעירים אדישים]...[ "אני מתביישת...

נהנתנים ולא  טובעים בים של אדישות, למדינה שאלו צעיריה,

  .לא מבינים שהכל בידיים שלהם" מוכנים לעשות כלום...

  :התעוררות  למען האוכלוסייה הקשישה 3.4    

חברים, כולנו נהיה שם, אל  -' "אל תשליכני לעת זיקנה

  .תשכחו!..."

  :הטיפול בקשישים .4

 טיפול בקשישים   :7  מספרטבלה 

 % N = 132 נושא

הטיפול ברמת 

 הפרט

77 58.30 
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הטיפול ברמה 

 המוסדית

55 41.70 

 

שתי נקודות התייחסות לטיפול  שיש מראה 7 טבלה מספר 

אנושית והטיפול -האישית –הטיפול ברמת הפרט  :בקשישים

ה יותר לנושא הטיפול רבברמה המוסדית. נמצאה התייחסות 

 בקשישים ברמת הפרט.  

 להלן דוגמאות: 

   :הטיפול ברמת הפרט 4.1

 10"... עושה לי נאחס לחשוב שסבתי עברה משהו דומה במשך  

שנים שהיו לה מטפלות, על אחת מהן אמרה שהיא לא נחמדה 

 ...".ועקתוצ

  :הטיפול ברמה המוסדית 4.1

"לא רק לניצולי שואה ולא ספציפית רק במוסד הזה }מעדיפה 

זה קורה בהרבה מאוד מוסדות ובתי  להשאר אנונימית{ לצערי

או נפגעות  אבות בעיקר עם אוכלוסיות מוגבלות עם זה סיעודיות

 "....נפש

   :תזונת הקשישים .5

מתייחסים לנושא חוסר  מהטוקבקיםאחוז  5-נמצא כי  כ 

 השלכותיה. להמידע בנושא תזונה ותת תזונה בקשישים ו

: "מה צריך לקחת לעודד לעורר תיאבון לקוי ]...[האם לדוגמה

 .פלוס"  70יש משהו שגורם לעורר את התיאבון לאשה  בגיל 

 דיון
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 מאפייני הטוקבקים

 היתה בדיקת מאפייני הטוקבקיםראשונה המטרת המחקר   

התעללות בקשישים, אלימות המופנה כלפיהם המתייחסים ל

הטוקבק בנוי משני חלקים כי  ,. ממצאי המחקר הראווהזנחתם

הגלוי והסמוי. בעוד החלק הגלוי מציג את הכותר : עיקריים

החלק הסמוי מאפשר לכותבים מקום נוסף  .שם הכותבאת ו

לכתיבת תוכן למקרה שאינם מסתפקים בחלק הגלוי. במחקר 

בחלקו הסמוי של המסר. השתמשו ה מצאנו שרוב המגיבים ז

מכאן אנו מסיקים, כי מטרתם העיקרית של המגיבים בכתיבת 

על  צורך בהבעת דעהגרידא, אלא היחשפות הטוקבק אינה 

 , ממצא התואם מחקרים קודמיםהכתבהמעולה ההנושא 

 Ben-David & Falkan, ; 2010 ; Galili, 2008 2006(מלמד, 

; Nagar, 2011;.(  

או  שם הכותבזהות הכותב. הנקודה הבאה אליה נתייחס היא  

בטוקבק נועד למטרת הזדהות. נכון  שבו הוא משתמש הכינוי

יכול כל כותב לבחור לעצמו שם או לזמן כתיבת מחקר זה, 

חשוש שזהותו תתגלה. בניגוד כינוי, כראות עיניו,  מבלי ל

כי רוב הטוקבקים אינם  ,)2011לטענתם של וייסמן וגונן (

רוב  ,לעשות זאתשאין חובה אף על פי כי  כלל, מצאנומזדהים 

באמצעות כתיבת שם פרטי, מזדהים ) אחוז 75-הטוקבקים (כ

השמות לוו בשמות . מגורים ושם תיאורי אזורשם פרטי עם 

עמדה פוליטית ביטאו מקצועיים ו או תואר אידיאולוגיים

כי הם  אפשרו לכותבים להביע עמדה  ,חברתית. ניתן לומר

שני  ).2011אתוס (וייסמן וגונן, לוזהות והיוו בסיס לסמכות ו

הרצון  היו לזהות המגיבשעלו בהקשר מאפיינים נוספים 

וצג הלהתבלט והקהילתיות שבטוקבקים. הרצון להתבלט 

, משחקי מליםבהומור ובבאמצעות השימוש בשמות מטפוריים, 
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באמצעות שמות החוזרים על עצמם והקהילתיות נחשפת 

 ). Nagar, 2011באותה כתבה או בכתבות שונות (

המגיבים כי  ,נראה סגנון התגובהלבהתייחס לסוג השיח ו 

 יםמופיעהגורם או  השתמשו בביטויים שליליים כנגד אדם

תגובה כלפי אחר או  או כלפי מגיב כתבהצה למחואו  בכתבה

פרשנויות ב. המתונים ביניהם השתמשו בהסברים או קודמת

והקיצונים השתמשו במלים מתלהמות  , סותרים את הנכתבש

ופוגעניות. ממצאים אלה תואמים את מסקנותיה של מלמד 

עוסקות בנושאים שיש בהם עניין הכי כתבות  ,) שטענה2006(

סגנון שיח שלילי. עם זאת, בניגוד להכט מלוות בציבורי, 

שטען כי רק חלק קטן מהטוקבקים מתלהם, מצאנו  ),2003(

ותבטאויות  של טוקבקים שיש בהם מלים פוגעניות מספר רב

של ה יממצא עולה בקנה אחד עם זה הממצא והמתלהמות, 

 ) והם מהווים  מסך הטוקבקים.Aharony, 2012אהרוני (

מידת בו התמקדנו היה שנושא נוסף בעל חשיבות   

רוב המגיבים כי  ,המחקר הנוכחי מצאהרלוונטיות לנושא. 

התייחסו לסוגיה החברתית שהכתבה העלתה באופן מלא או 

נושא הנכתב לחלקי. ממצא זה מעיד על כך, שלמגיבים זיקה 

 קריאת הכתבות וכתיבת התגובותשוושהם מגלים בו עניין, 

כי הטוקבק מאפשר למגיבים לנצל את  ,נראהאינה אקראית. 

במרחב הציבורי בסוגיות  יהםעמדותאת חופש הביטוי ולהביע 

 ; 2003סופר,  ; 2006מלמד,  ; 2003אקוטיות שונות (הכט, 

Nagar, 2011 Galili, 2008;  ;Ben-David & Folkan, 2010 .( 

 ניתוח התוכן הנושאי של הטוקבקים הרלוונטיים

המחקר היתה בדיקת הנושאים שעלו ה השנייה של מטרה 

זכה לרוב הנושא שש עולה, צאי המחקר מממ בטוקבקים.
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קשישים. הקשישים להטוקבקים הוא העדר ביטחון אישי 

נובעת המוצגים בטוקבקים חווים תחושת חוסר ביטחון ה

. ממצאים אלו יתזמחדירה בוטה למרחב הפרטי ופגיעה פי

) 2009מחקרם של  גרן (ב ודווחעולים בקנה אחד עם אלה ש

 .)(Hooyman&Asuman Kiyak, 2011והומן אסומן וקייק 

ניתוח הטוקבקים המתייחסים לנושא זה מציג לא , לזאת בנוסף

דרכי כמו גם , לה רק את הבעיה, אלא גם את הגורמים והסיבות

בטוקבקים אינו תורם  שיחה ,כלומר. טיפול ופתרונות אפשריים

רק למציאתם של סיפורים חדשותיים נוספים ומעצים את 

משמש כלי להצגת בעיות גם אלא Nagar, 2011), כותביו (

 פתרונן.  לו

פגיעה ה ואנושא נוסף שקיבל התייחסות מרובה בטוקבקים ה 

מתארים מדיניות  הטוקבקיםכי  ,נראה .כלכלית בקשישיםה

ת ימושתת על תיאוריההמבוססת על הרעיון הקפיטליסטי 

ב) 2003), לבנשטיין (2011המודרניזציה כפי שנמצא אצל חזן (

שנה, כי קיים  30-טען לפני כ  )1984ן (). חז1999ומשוניס (

את הצעירים פער בין האידיאולוגיה והערכים שעליהם מחנכים 

שחקרנו עולה, שהם אינם  מהטוקבקיםלבין המציאות בפועל. 

עוסקים בפער בין ערכים לאידיאולוגיה, שכן נראה,  שהערכים 

כמו כבוד האדם, עזרה לזולת, ערבות הדדית וכיבוד הורים, 

  פינו מקומם למרדף אחרי החומר

השינוי הערכי שחל במהלך השנים יצר נורמות התנהגות  

בקים שליליות ונתק רגשי (בין הצעירים למבוגרים).  הטוק

הרלוונטיים חשפו יחס מפלה, סטריאוטיפי וחד ממדי כלפי 

רלוונטיים.  כבלתיחלשים וכהקשישים  והם הוצגו כזקנים, 

), יצחקי, שיחור 2010תמונה זו מחזקת את טענתם של דורון (

הקשישים  על פיה), 2011עזרא (-) ושיוביץ2009(ורוזנברג 
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גית מהמוסדות חווים ביטויי גילנות ברמה הגופנית והפסיכולו

השונים ומהפרטים בחברה. מכיוון שהטוקבקים נכתבו בעברית 

 משקפים אתכי הם הסיק לניתן  ופורסמו באתרים ישראליים

כחברה קפיטליסטית ומשרטטים את דמותה החברה הישראלית 

 . וגילנית

הירודה.  םטוענים נגד איכותה ,מקטרגים רבים יםלטוקבק 

לדעתנו, קביעה זו נובעת מהתייחסותם לשיח המתקיים אולם ו

לעתים קרובות שיח שלילי מציג הברובד העליון של המסר, 

מתוצאות .  שימוש במלים פוגעניותבבהתלהמות ו שמתבטא

בעלמא,  ולא נכתב נבדקוהטוקבקים שעולה כי הנוכחי המחקר 

שהשקיעו זמן ומאמץ בכתיבתם. ממצא זה אלא על ידי מגיבים 

;  2010חוקרים אחרים  (בנזימן,  טענותיהם של  ם אתתוא

 הטוקבקים נכתבים ועל פיהן) 2007; כהן ונייגר,  2003הכט, 

 ומשקפים אותה מציאות פוליטית, חברתית ותרבותיתמתוך 

. ממצאי )2007; כהן ונייגר,  2003; הכט,  2010(בנזימן, 

הם חלק הטוקבקים ש על כך,המחקר הנוכחי  מצביעים 

 זירה להצגתמהווים ו, (Habermas, 1989)מהמרחב הציבורי 

 המדווח לאירוע ספציפי של המגיבים נקודות מבט שונות 

הציבורי שיח ההמשך את   מאפשריםהם . באתרים החדשותיים

ואף  למגיבים בודדיםכמו גם מתן ביטוי בדיון בסוגיות שונות, 

הוא אומנם  הידע שנחשף בטוקבקיםים. ילקבוצות שול

סובייקטיבי, אך מהווה חלק בלתי נפרד מהמאבק התמידי 

 שמתנהל בין המגיב לסביבה החברתית תרבותית שבה הוא חי. 

 שליליהוא במחקר הנוכחי  נחקר שהשיח אף על פי שלכן, 

 ,חברתיותסוגיות ב דן כי הואלהניח ניתן , ולעתים מתלהם

כאל הטוקבק יש להתייחס אל  לדעתנו, . ועכשוויות תרבותיות

  .  כלי ביטוי חשוב, המספק מידע וידע מעבר לנכתב בכתבה



 2015, מרץ 10גליון מידעת מספר 

 

41 
 

 מגבלות מחקר ומחקר עתידי

וכי בחירת , כי המחקר אינו מהווה מדגם מייצג ,יש לזכור 

אמת תוכוזיהויה הכתבות חייבה קריאה מוקדמת של הכתבה 

נושא המחקר על ידי המחברים, וזאת מתוך מגבלות את 

 החיפוש באתר.  

ים כר טוקבקיש בבהתייחס למחקר עתידי, אנו סבורים כי 

ניתן לבדוק כיצד סוגיות עתידיות.  אפשרויות מחקרל נרחב 

יכול  נוסף . כמו כן, מחקראחרות באות לידי ביטוי בטוקבקים

או  בשם הכותבדימויים בהם משתמשים המגיבים ה נתח את ל

או בנושאים אחרים. זה נושא בכינוי, בכתבות העוסקות ה

השוואה בין איכות הטוקבקים ביצוע היא אחרת  אפשרות

באתרים  בעילום שםשנכתבים עם זיהוי לבין אלה שנכתבים 

 חדשותיים מקוונים.
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