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 ,בדרך לעיסוק בנושא. מתמקד בהומור בתקשורת" הומור מקוון"של כתב העת זה גיליון מיוחד 

ק את השפע חלהציע ל ,(4102)דניס מקוויל . את מחקר התקשורתנצלול לאחת מסוגיות המפלגות 

הפרדיגמה "את האחד כינה . ני ענפים עיקרייםלשם בדיסציפלינה זו מחקריההעצום של 

או במגוון  "השפעות התקשורת"תחתיו הציב את כלל המחקרים העוסקים בו" ומיננטיתהד

זו מאגדת תחתיה שורה של עבודות . "חלופית"כינה הוא ואילו את השני  ,השימושים שלה

מידה זו או מעוותת בשאמנם  מראה חברתיתמעמד של כני תקשורת ההמונים ותל המקצות

פרקטיקות של על יחסי כוח ואף על  ,עולמות ערכייםעל  מאפשרת להתבונן באמצעותהאך , אחרת

 . התנגדות לכוח

של תקשורת לבחון ברוח הפרדיגמה הדומיננטית אפשר , ליון זהיבהתייחס לנושא ג

ך דרבין היתר  ואפשר לראות בבהיבט זה . על קהליו של ההומור את מידת השפעתוההמונים 

בריחה מוחלטת מכל מבנה חברתי שאדם חש מחויב אליו בחיי  –אסקפיזם בצורך למילוי ה

של יוצר או יטוי למקומו של הומור בהחלופית אפשר לראות ב ברוח הפרדיגמהואילו . יוםמהיו

של זהות  אישורלחיזוק וכמנגנון לאם אפוא המסר מנותח . מסויםסדר חברתי בקבוצה 

  .קטיקה של התנגדותרכפואם ( לגדר אל מחוץ" אחרים"ות הוצאת תים באמצעלע)קולקטיבית 

הכותבים ". חלופיתהפרדיגמה ה"את מחקרי  בעיקר  להעשיר בכוונתנו ,ליון זהיגב

תיהן של קהילות מסוגים ובאופן שבו ההומור מגדיר ומשרטט את גבול ,כל אחד בדרכו ,עוסקים

את הדרכים השונות בדרכו הייחודית בו חושף  הנכלליםארבעת המאמרים כל אחד מ .שונים

 . לעשות כן

הומוריסטיים לאופן שבו משקפים קליפים ישראלים מתייחס  פרידמן מאמרה של אריאל

" מקומי"להקשר ה את עצמם שייכיםמגבולותיהם התרבותיים של גולשים ישראלים האת 

המדד ) םפופולארייניתוח סמיוטי של קליפים המבוסס על  ,במחקרה. כאחד" הגלובלי"ו

שבא לידי  - עולמות העברלגעגוע  מצאה החוקרת ,(סקרי אינטרנט שערכההוא  תלפופולאריו

מדורת השבט של החברה  שימשבשנים שעידן הערוץ הראשון קליפים של ביטוי בחיבה ל

 ובווידיאעבודתה גם מאזכרת את השימוש . מרחבי הגלובוס םפופולארייתכנים לו - הישראלית

 "אלטרנטיבי"נראה על פניו ה הסדר כולל, מנותי הקייםא-החברתי ר תחת הסדרקליפים כדי לחתו

 לגייזמזרחית של מוזיקה ליין  שהוא, האריסהאת פרויקט בהקשר זה היא מזכירה . בזכות עצמו

-שימוש מודע בהומור כדי לייצר את החיבור הלאבו  נעשהו 40-שפרץ בעשור השני של המאה ה

. המזרחית מוזיקהלית לאהתרבות ההומוסקסובין נקודת זמן עד לאותה  מקובל-צפוי והלא

מיניות מזרחית החותרת הן תחת -לי המגדיר מחדש דימויים של חדזיקפרויקט מומדובר ב

נחשבת היא עצמה יקה המזרחית שזהמו תחתוהן שכבר התקבעו מיניות חזותית -של חדות ההגדר

השולט בשוק  הסדר החברתי הבורגנישל ( ממוסדת ומבויתת היטבאף כי )לאלטרנטיבה כאמור 

 . יקה בישראלזהמו
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מאמרו של חננאל רוזנברג מוסיף ומחדד את ההיבט החתרני המצוי בטקסטים 

כדי  תעושה שימוש בסוגה הומוריסטישל מי ש םהומוריסטיים וגם הוא נפנה לעסוק בעולמ

את צורות הביטוי הרפלקטיביות ציג מרוזנברג . לסדר החברתי הקיים" האלטרנטיב" להצביע על

מקרב הנהגת הציבור הפשקווילים יוצרי . עולם הפשקווילים החרדי ההומוריסטיות שצמחו לצדו

שיש בפומביותו כדי לכפות וקשה נסדר עולם במרחב הציבורי של הרחוב החרדי מציגים החרדי 

את במילותיהם מאתגרים  ותוהסאטיריוצרי הפרודיות ואילו , על העוברים ושבים ברחובתודעה 

הכלולים אף את הרעיונות התמטיים  ולעתיםהפשקווילים המבנים הספרותיים והרטוריים של 

 . ישל העולם החרד "ןיעמודי הבני"את  ,כדברי הכותב ,סודקים הם בכךו –בהם 

השימוש את אופן תאר דומה כדי ל בדרך הולכים ליון ישני המאמרים האחרונים בג

. שלהםהקהל המדומיין למען לעקצו שהיוצרים סבורים שיש את מי לעקוץ הומור כאמצעי ב

עוסק במאבקם של סוכני הביטוח חוקרת התקשורת אורנת טורין ועורך הדין ניר גורן של ם מאמר

בו נחקק ש "ביטוח ישיר"חברת  המתמשך שלבקמפיין המוניטין המקצועי שלהם נגד השחרת 

לא ו נהנתן ,ומופיע על המסך בעצמ ואינ כמעטש, סוכן ביטוחמדובר ב. "שוקה"הפרוטוטיפ של 

מזכירתו דרך התנהלות צופי הפרסומות לומדים עליו ועל אופי התנהלותו . יעיל באופן קיצוני

על פני מוקדי את שירותיו לשכנע את לקוחותיו המתמעטים להעדיף מנסה בדרכי רמייה שונות ה

 ברמה המוסדית: שני היבטים חןבוהמאמר . שמציעה החברה המפרסמתוירטואלי וההשירות 

הם ; מנסים הכותבים להוכיח שהומור כמו זה שמופיע בסדרת התשדירים אכן יכול לפצוע ולהזיק

 ארגון סוכני הביטוח נגד הרשות השנייה שלהמשפטי מאבקו  ניתוח עושים זאת באמצעות

ים קושרברמה התרבותית  (.כרע מאבק זה לטובת הסוכניםולאחרונה ה)והחברה המפרסמת 

תיעוב המסורתי ל: סוגי שיח של החברה הישראלית לשלושה "שוקה"את דמותו של הכותבים 

 הפראייריותיח לש ,המיתולוגי" הצבר"חברה המזוהה עם ב רֹווחה" בירוקרטיה"ול" דברנות"ל

קמפיין ש הגם .שיח המחאה החברתיתול "א לצאת פראיירל"של ישראלים דחף הבא לידי ביטוי ב

 .שהיא רכבה עליולהלך הרוח הציבורי  שור אותוניתן לק ,4100לפני מחאת  לדרכו איצ"שוקה "

קהלי לא נועדו לערער את עולם האמונות של " שוקה"כמו אלו של קמפיין פרסומות ש עולה מכאן

מיחזור אמונות באמצעות " דה ביח"קוראות לקהל לדגל  פשוט הן; ותפונן אליהם הש היעד

 ".אחר"ו של מי שמוגדר כהכפשתמשותפות ו

עושים יוצרי הסאטירה שימוש המאמר הנועל את האסופה עוסק באופן שבו 

 שאמור לנגחלחדד מסר  כדי ,ויות כאחדבוחוצי תרציוניים -יהודייםשהם  ,פרוטוטיפים קמאייםב

ארץ "הסאטירה המצליחה יוצרי תוכנית . סטראוטיפיםאך בפועל מקבע  יריבים פוליטיים

דה לצים את עצמם בגלוי הן בדבריהם בבמות שונות והן בתכנים שהם יוצרים משייכ "נהדרת

כדי לאייר את יריביהם הפוליטיים מן הימין כמפלצות אך  ,השמאלי הליברלי של המפה הפוליטית

המאמר מתמקד בשתי  .בגוף ובשאיפות, בקולמהסדר החברתי המקובל  חורגותה נשיםים הם מבז

 דחס -בריר לאורוח 4112-דמות שייצגה את מתיישבי גוש קטיף ב, מוריה סרק :דמויות שכאלו

אחד מעמודי התווך האידיאולוגיים של תופעת נוער  –ס יהמתכתבת עם דמותה של דניאלה וי

 את מרבית השטח המצולם יםתופסוקולן הרם  שגופן הרחבובר בנשים מדבשני המקרים . הגבעות

אל עבר המרחב הציבורי ומעיסוקיהן הממוגדרים  ןשיצאו מביתעקרות בית הן שתי. והמושמע

 ןגדול וקולפן הגו. את הסדר החברתי –במעשיהן את החושים ובמראן מזעזעות הן בהגיען לשם ו

הלעג לגופן . הפוליטית בישראלהדמוקרטית המערכת התנהגות המחריבה את ם למימתורג רועםה
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החזרת הסדר החברתי על כנו אילו את ו ,זה בזה יםמתערב ןת ולעמדותיהריגושל הנשים הח

  .קול ממותןבעל וממוצע  בעל מבנה גוףגבר  שהוא, באולפן מנחהמעניקים יוצרי התוכנית ל

 

 ביןפרה של איה בן דת בני על סל-את האסופה חותם מאמר הביקורת של ליאת שטייר

". החיים יפים"בניני רוברטו העוסק בניתוח סרטו של  ,בין אתיקה לאסתטיקה, הומור לטראומה

על ההתכתבות של הספר עם שורה של נרטיבים החוקרת ברוח העבודות של אסופה זו מצביעה 

 של דעתםחולקת על דת -בן .כרון השואהיבכל הנוגע לז ם חברתייםגבשעה -אסתטיים אך בה

מבליטה לבני -יריושטשבו עוסקים חומריו  המזוויעשימוש מנוכר להקשר  רטמבקרים הרואים בס

שימש אמצעי זכיר כי הומור ומכרון השואה יזדווקא מרחיב את הסרט הגורסת ש האת עמדת

 . מעונים במחנות הריכוזהישרדות ל

 

-------------------- 

 . האוניברסיטה הפתוחה: רעננה .מבוא לתקשורת המונים(. 4102) 'ד, מקוויל

 

 

 

 

 


