
חברי כנסת כיצרני מידע בעידן המדיה  

 החברתית  

INFO 08/05/13 – 2013ידע 
 חיפוש מידע וניהולו ברשת האינטרנט ובארגון

אוניברסיטת חיפה  , עמיר-ד שרון חלבה"עו
 ומכללת בית ברל 



 על מה נדבר היום 

אז אחרי ששמענו על חברי הכנסת כצרכני מידע אציג  •

 : בפניכם את הפן המשלים

 חברי כנסת כיצרני מידע  –

 בהרצאה נבחן •

 שימוש 19 –באלו יישומי אינטרנט עושים חברי הכנסת ה –

 מהם סוגי התכנים השונים אותם הם חולקים איתנו–

 2013לאפריל  10כל הנתונים נכונים ליום •

 



 אתרי אינטרנט ובלוגים 

מנהלים אתרים ואו  ( 37%)מחברי הכנסת  43•

 .בלוגים

 



 כמה עובדות מעניינות

 
  Bloggerמתפעלים בלוג על פלטפורמת 19%מביניהם  8

 



 מתפעלים צירוף של מספר אתרים ובלוגים( 12%)מתוכם  5

 



מתפעלים  " יש עתיד"חלק מחברי הכנסת של מפלגת 

.   תת אתר על גבי הפלטפורמה של מפלגת יש עתיד

  
  

 



 פוליטיקאים אתרים אישיים עשויים לשמש 

 אופנים ולמטרות שונות   במגוון 

עדכון פשוט ויעיל של כלל האזרחים  –נציגי ציבור •
 .הפרלמנטריותאודות פעילויותיהם 

 

סיוע   ;עמידה על הלך הרוח הציבורי –מחוקקים •
  ;בגיבוש הצעות חוק

 

פלטפורמה להפצת תעמולה פוליטית  –חברי מפלגה •
  בהיעדר מגבלות תקשורתיות וחוקיות

 

הצגת מגוון  , שיפור תדמיתי –פוליטיקאים •
 פעילויותיהם 



  אתרי אינטרנט אישיים כמרכזי מידע 

למטרות   2.0על אף השימוש ההולך ומתעצם ביישומי ווב •

אתרים אישיים עדיין תופסים מקום של כבוד  , פוליטיות

 .  בפעילות הפוליטית המקוונת

משמשים כארכיונים ציבוריים על גבי ; האתרים עתירי תכנים•

הרשת וכמקורות המידע העיקריים בנוגע לפעילות הפוליטית  

;  הצעות חוק; נאומים; הודעות לעיתונות) והפרלמנטרית

 (שאילתות ועוד; חות פעילות"דו

 פירוט דרכי יצירת הקשר •

  פליקר; יוטיוב; טוויטר; פייסבוק :קישור לכל יתר היישומים המקוונים•



 אתרי אינטרנט אישיים 

 :  אתרים עתירי תכנים•
; הודעות לעיתונות; ביוגרפיה וקורות חיים

;  אני מאמין ועמדות בנושאים שונים; נאומים
אזכורים  ; הצעות חוק; חות פעילות"דו

 .'פעילות בוועדות וכד; תקשורתיים
 

ארכיוניים בקלות ניתן לאחזר פריטים •
 . יחסית באמצעות מנועי חיפוש וכלי ניווט



 תכניםסוגי 

   אישית ופוליטיתביוגרפיה / חיים קורות •
 (ציוני דרך ופירוט תפקידים ציבוריים ופוליטיים)

 (חזון אישי ונושאים בטיפול, מאמרי דעה וניירות עמדה) אני מאמין•

 (מעקב אחר יישום החוק ; חים"והצנוסח מלא חוקים )חקיקה •

,  שאילתות, נאומים במליאה) פעילות פרלמנטרית שוטפת•

 (דיונים ודיווחים מן העבודה בוועדות הכנסת, הצעות לסדר

 הודעות לתקשורת ואזכורים תקשורתיים•

 גלריית תמונות •

;  מדור שאלות ותשובות; לוח אירועים ציבוריים)קשר עם הבוחר •

 ...(מכתבים ופניות ציבור

 



 אתרי אינטרנט אישיים

:  אינטגרציה גבוהה של מולטימדיה באתר•
 קליפים וגלריות תמונות  , פודקאסטים

 Tagsמשתמשים בתגיות חלק מן האתרים •



 אתרי אינטרנט אישיים

מרבית האתרים מציעים רישום לניוזלטרים •
  RSSושירות רסס 

האתרים משמשים כמרכז מקשר לכל יתר •
 האפליקציות המקוונות 



 ומכאן נעבור לרשתות החברתיות  



 Facebook  פייסבוק 

 (כים"ח 61) 51% – 2009ינואר •
 

 (  כים"ח 84) 70% – 2010ספטמבר •
 

 (  כים"ח 103) 86% – 2011יולי •
 

 (כים"ח 107) 89% – 2012אפריל •
 

 (כים"ח 105) 87.5% – 2012נובמבר •
 

 (  כים"ח 107) 89% – 2013אפריל •



 תבניות שימוש בפייסבוק  

 פורמטים עיקריים של פעילות  2•

אפליקציה פוליטית ייעודית המיועדת ליצירת רשת  )דף פוליטיקאי •

 75% – 80(  תומכים

אפליקציה המיועדת לאנשים פרטיים ומיועדת ליצור  )פרופיל אישי •

 27% – 29( רשת חברויות

 Public Figure  (12 – 11%) –דף דמות ציבורית •

 Government Official (5 – 5%) –דף נציג ממשל רשמי •

 Community Group (2 – 2%) –קבוצת קהילה •

 Government Organization (1 – 1%) –דף ארגון ממשלתי •

 

 

 



 נתוני פורמט פעילות 

דפים ציבוריים  + בעלי פרופילים אישיים  18•

(17%.) 
לאחר  , כים רבים מספר פרופילים אישיים ודפים ציבוריים"לח•

ופתחו  ( 5000)החברים ' של מס המקסימלישהגיעו לסף 

 .   דפים נוספים/פרופילים

דמות  / בעוד בדף פוליטיקאי" אוסף חברים"כ "בפרופיל האישי הח•
 .Likesהוא אוסף ' ציבורית וכד

בניגוד לעבר בו הסתמנה העדפה ניכרת לפרופילים האישיים של  •

כיום המגמה היא הפוכה לחלוטין  , כים על פני הדפים הציבוריים"הח
 "  הרשמי"וישנה עדיפות מספרית ברורה לפעילות בצינור הפוליטי 



 שימושים עיקריים  

 סטטוסים המתארים עמדות  •
 

 התייחסויות לאירועים אקטואליים•
 

 הפניה לאזכורים תקשורתיים חיצוניים  •
 

 העלאת נושא לדיון  •
 

 דיווח אודות פעילויות פרלמנטריות וחוץ פרלמנטריות  •
 

 העלאת תמונות מאירועים במסגרת התפקיד •
 

 ברכות למועדים ולאנשים ספציפיים, סטטוסים ותמונות אישיות•

 









 השקת ערוצי יוטיוב ייעודיים 

 .  כים"הושקו ערוצי יוטיוב לכל הח 15.03.11 –ב •

גוגל והכנסת חתמו על הסכם שירות על פיו יקבל •

 . כ ערוץ ממותג ביוטיוב"כל ח

כים להעלות סרטונים בעצמם "הערוץ יאפשר לח•

 .ללא תשלום על אחסון ואחזקת הערוצים

 & Header)הערוצים הייעודיים יזכו לעיצוב זהה •
Side Bar )  ולקישור נוח ופשוט מן הדף האישי

 .באתר הכנסת לערוץ היוטיוב האישי







 נתונים מספריים 

כים מתפעלים ערוצי "ח 56 – 2013נכון לחודש אפריל •

 (.  כים"מכלל הח 47%)יוטיוב אישיים 

מבין חברי הכנסת ניצלו את   14אולם רק •

 .הפלטפורמה המובנית ופתחו ערוצי יוטיוב רשמיים

חברי הכנסת האחרים מנהלים ערוצי יוטיוב  42•

 .שאינם רשמיים

לא ניתן לומר שהיוזמה זכתה להצלחה רבתי כאשר  •

פתחו ערוצים ( 14)כים "הח 120מכלל  25%רק 

חלקם מתחזקים במקביל גם ערוצים שאינם  )רשמיים 

 (.  רשמיים

 





    Twitter –טוויטר 

הפוליטי הראשון שנפתח בארץ היה  המיקרובלוגינגחשבון •
 . של השר סילבן שלום Snooze  סנוזחשבון 

 

י בנימין נתניהו  "הראשונים נפתחו ע הטוויטרחשבונות •

 18-וציפי לבני כחלק מקמפיין הבחירות לכנסת ה 

    (.בהתאמה  2008אוקטובר ודצמבר )
 

(  במספר 39)כים "כשליש מן הח, 2013נכון לאפריל •

אינם פעילים  )מהם רדומים  4. מנהלים חשבון טוויטר

( תקופה ממושכת של למעלה משנה עובר למועד הבדיקה
 . האחרים שונים זה מזה באפיוניהם 35 –ו 





 גוגל פלוס



 +מתפעלים גם חשבון גוגל( 24%במספר שהם  29)כרבע מחברי  הכנסת 



 ...ושאר ירקות

 Picasa –ו  Flickerאתרי שיתוף התמונות •
 (חברי הכנסת 120מבין  6% -כים "ח 7)

•The Marker Café – 2 (2%)כים "ח 

•LinkedIn – 4 (3%)כים "ח 

•Instagram – 5 (...4%%)כים "ח 



 ?ואיך מאתרים את ערוצי הקשר

דרך הדף האישי של חבר הכנסת 

 באתר הכנסת 



   הפייסבוקדרך 



 

 

 תודה על ההקשבה
 

 


